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 ريستب 0 هك |

 3-0 ل

 ةروس ريسصتتا

 'جوربلا ةروس ريسفن

0 

 م

 نيففطملا ةروس ريسفن' زج
 م

 ىلدالا ةروس ريسفت 1-0

 ردفلا ةروس ريسقلا 1 1

 سمشلا ةروس ريسفن وح هأا/

 ىجضلاو ةروس ريسش' ره
 نيتلاو ةروس ريس - هع

 تدل

62565 

 5[ نا رقلان ٠ لزئام
 هو+خ

 نا

66 

6: 

 نما

 ةلزلزلا ةروس ريسفت رو»- 4
 ةعراقلا ةروس ريسفن' ريد

 رصعلا ةروس ريسفن' 63
 لكلا 3

 نوعاملا ةروس ريسفنا زهيمح ه7

 نورفاكلا ةروس هو

 بهل ىلا ةروس ريسفلا 0-1 6هورا/

 ريسفن رو

 سعت راطفنالا ةروس ريسفت

 هت قاقشنالا ةروس ريسفت

 | ه5 قراطلا ةروس ريسفن

 || | -8/ ةيشانلا ةروس ريسفت
 هكا دلكلا ةروس ريسفت

 -# ليللاو ةروس ريسفت
 1 هه حرش ملا ةروس ريسفن

 --1 قلعلا ةروس ني
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 ع4

2 

2 

 هما

 هلا

 قس

 راب

 لوا ارفا ةروسانا ى ع حيرص حي ليلو تيان اذهىف لصف 1-0

 -ه[/ ردقلا ةروس ريسفت زو

 هع كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا رك 0-0
 ه8[ ةنيبلا ةروس ريسفنا ؤح يح

 هم ةكرتعم لال ركذ

 ه7 ثيدحلا بيرغ حرش
 تايداعلا ةهروس ريسفلا م 605

9 

 رباكشلا :ةروس ريش 5١

 201 هوس رعد

 لثارف ةزوس. ريسفت
0 

 رضنملا ةروس ريس 608م

 ه5 صالخالا ةروسريسف
 مك قلفلا ةروس

 دمع هذه لقامو تيدا ىدمارك دن ا رسغتلا ف عورشلال بقو لصف ريظم-

1 

3.9 
 ها وج

 دع
 مد

 سي[ ]ا ةشئاع ثيدح ةعدتبمللاضعب ركنا دقو لصف زو
 ه7 سانلا ةروس ريس



 م م يس

 | هقيحص

 | هت م رحتلا ةروسريسفلا ريم "مة

 هي امم قلعتيو نيثيدحلا ظافلا بيرغ حرش رح بهي

 -- ممردحتلا ظفل ىف ءاملعلا فلتخا لصف د "99 ا

 جاوزا نم نيتأرملا نع باطخلا نب رمعلأسا نا ىلع اصيرحلزا مللاقسابصنبا نع ٠ ٠
 لا امكيولق تغص دقف للاىلا ابوتثنا لجورع هللالاق نيتللا ماسوهيلع هللاىبصىنلا

 ةيئالا"( اود هيون هللالا اوبون اوتما .نذلا اهلا )لجو نع لودر 5

 - روفلا ىلع ينذ لكم ةيحاو ةيوتلا ءاماعلالاقو لصف -- | 6.٠

 م ناورسعلاو عساتلا ءزجلا غججو ما«

 هك كلملا ةروس زم |

 ه6 ن ةروس ريسف' ]:- نأ
 ( مظع قاخ ىلعا كناو ) لج ءنع هلوق را

 ] ملسو هيلعدللا ىلصفللا لوس ر هياعناك امو قلخلا نسح لضف ىف لصف ره مه

 هللا لوسر اي اولاق ملسو هيلع هللاوص ىنلا نمز ىف اسان نا ىردخلا ديعسىلا نع ”6غ

 ثيدحلا (انبرىرت له

 ا داما هجن ص حر قل 1-- ْ هال 4 ٠ هلع انزوإ تن نأ حاملا ع اسخ 5 لل كمم بل ج ا

 يح هه

 0 ةقاحلا ةروس ريسفل قيوح نينا
 --1 كاش لاش ةروس ريسفل م مو

 6 مالسلاو ةالصلاهيلع حون ةروس ريسفت ]مح سدا |

 8 نما ةروس ريسفت ري 352
 هج نحلا منو هياع هللا لص ئذلا قار له ةاورلا فلت>ا لصف 1

 5, لمزملا ةروس ريسفت مح 2
 هال( لتر نا رقلا لور )!كحررع هلو

 5 سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ةءارةتناكفيكس ن1لشسلاو ةداتق نعلصف زج ظ

 هت[ رثدملا ةروس ريسفت وح مويس |
 ديب ةنازغلا وون نيستا م 1

  4٠ةرخآلاىف ىلاعتو هناحبس مهمر نينمؤملاةيؤر تاثاىف لصف وح -
 / 4ناسنالا ةروس ريفا زم- 2

 ه5 تالسرملا ةروس ريسفن زيوس

 -#[ أبنلا ةروس ريسفت ]-



> 

 ١ هفيح
 ه2[ هيف ليقامو ردقلا ىف دروامو ةآلا لوزن ببسيف لصف ]- ظ

 - نمح ر لاةروس ريصفت ري- انياب
 رلظ ةعقاولاةروس ريسفنا و ام

 ل ريسفل يو ١1ا/ا

 0 نورشعلاو نع هاثلاءزللا 1-0 ١

 7 ةلداجلا ةروس زي
  لئاسم هيفو راهظلا ماكحا ىف لصف ان
 8 لئاسم هيفو راهظلاب قلعتبامو ةرافكلاماكحاىف لصف ز>- وو

 هلال © رشا نع اى نب دال 211 ) لح ورع ةلوق يشع
 | ( سلاجملاف اوعسقت كللق اذا ار نيدلا )1150 لح و نع ةلوقرتما 06

 اهب الا (اومدقف لوسرلا مجان اذا اوئما نيذلا اما اي ) لجو نع هلوقريسفت

 - رشحلاةروس ريسفت 1
 ةيآلا ( مهلبقنم ناميالاو نادلا اووي نبذلاو ) لج ورع هلوقريسفت 7

 ةبآلا ( رفكا نامنالللاقْذا ناطيشلا لثك ) لج وزع هلوقريسغت 64

 201 ( خا 1 رع نإ فلا اذه انلزنا ول ) :لخو نع هلوق ريش 0 ١

 سا" ةندتمملا ةرود ريسفت [ة- نادك
 ل06 تاس تلا هر اذإ زوما نتذلا ااا: ) كح ورع هلؤقريشم 74
 -ه5) فصلاةروس ريسفن [- "66.

 8[ ةعمجا ةروس ريسفت ]تحس 6
 ك2 ال6 واقل يور اداوم نقلا !ناا) لحو  ةلوقريسم 10

 هي اهماكحاو ةعملا لضفىف لصف ز- "1

 هيلا( ةرالاق [رركلا» ءداصلا تنصف اذان )لجو رع هلوفريسم 6
 هك ماكحالاهذهىلع ةلادلا ةراولا ثيداحالاركذ رح »5

 ه5 نيقفانملا ةروس ريسفت م 4 ظ

 هيلا ( هلا لوسر مكلرفغتسي اولاعت مهلليق اذاو ) لج وزع هلوق ريسفت 30١

 هه ةياالاءذه لوزن ببسيف ةصقلاركذ زف فق
 همت ناغتلا ةروس ريسفنا قيجح مدبب

 هك قالطلا ةروسريسفت زي 0
 هي ةعدب سافنلاو ضيحخلالاحىف قالطلانا ملعا لصف ©#- هه

 هل( مكتاسن نم شلا نم ننس ئاللاو ) لح ونع هلوقريست 5 ظ

 يي كحق لصف زؤ- "41



 راوناب ىمسملا لوالا نيليللا نيريسفتلا نم سداسلا دا تسرهف

 ليزتتلا اعمى لوألا بانلبا ىمسملا ناثلا لي والارا اولد ركا ١

 هفيخك

 / 1 حتفاا ةرود ريسفلا 1-0 ِ

 ةباالا ( نيئمؤملانع هللاىوضر دقل ) لح و نع هلوق ريست 6

 هي[ ربيخ ةوزغ ركذ 1- 14

 ه4 ةيببدحلا حلص ركذ رج َِ
 --1 سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر باحصا لضف ىف لصف ريل 55

 - تارجحلاةروس ريسفت عم ماب

 ةالآ( كفاوس|اوضرالا ونا نذلا 1 ) كي رع كر 26
 ٍْ ةيالا ( قساف مءاحنا اونما نيذلااهبا اي ) لجو نع هلوق ريسغت 05
 هي[ ةاغيأا لاتأ مكحىف لصف ة- 4.4

 ةياالا ( نظلانم اريثك اوذتجا اونما نيذلااا اي ) لج ونع هلوق ريست ١

 -ه#/ ق ةروس ريسفن وح 6
 ةب الا (ديزنم نمله لوقتو تالتماله منهل لوقنموي) لجو نع هلوق ريسفت 7
 ثيدحلا اهيف قلي منهج لازتال لاق ل-و هيلع هللادص لالوسر نا سنا نع 8

 هت تافصلا ثيداحا ريهاشم نم ثيدحلا اذه لصف ر-

 ةياالا ( كير دمج عبس نؤلوظام لع يسافر لكك وع كركم
 مه تايراذلاو ةروس ريسفت زج 07

 ظ ةبالآ ( نويعاو تاحبف نيقملاب))) لحر ع هلرق ا 2
 | ثيدحلا ايئدلاءامسىلاةال لك انير لزني لاق ل-وهدلع هللاىدص هللالو-رزاةريره ىلانع 6

 0 هت تافصلا 50 نم ثيدخلا اذه لصف رج

 0 م2346 نورشعلاو عباسلا ءزلا جم م

 هيلا ( َنودنعتل الا نشنالاو نا تتلخامو ) لجوع هلو ١

 5 روطلاةروس ريسفن ريجح د
 1 © مجنلاو ةروس ريسفت زيه 514

 ةياالا ( ىنداوا نيسوق باق باكف ىلدتف ىد مث ) لجو نع هلوق ريس ٠6٠

 | ءار دقلو ىلاعت هلوق ىنعمىف ىواوناانيدلا يع خسيشلامالكنهلصف زقتح 4
 | 0 هي لا ىرخا ةلزت

 مه ةريغصلانع اهزييمتو اهدحو ةريبكلا ناسبىف لصف ز- ١

 _ م رمقلاةروس ريسفت لف
 هيلا ( رده ءائتلخ ”ىث لكانا ) لح وزع هلوق ريسف ٠١



 هه 11 «نونالثلا ءزجلا)

 | ىنلانع | تلعلا معي هللا ق> ناشد ناف عادلا عدب موب ةلؤقكا ىنانا هب دارين ا الا

 أرق اناكف نيتذوعملا ارق نم ملسو هيلع هللا ىلد |

 هللاو ىلا_ت هللا اهلزنا ىتلا بتكلا

 ْ ملعا ىلاعتو هناحعس

 ا ماع
 ا 3

 | م

 لامعالا ىا هللال وسراي ليقلاق سابع نبا نع * راهنلا فارطاو ىلالا ءان ١ هنم قف

 | خم برضن ىذلا لاق لحنرملا لاملاامو لق لحنرملا لاخلا لاق ىلاعت هللاىلا بحا
 اد ىددللا - رفا لعرإ لكاط هرحا لا نارقلا لوا هرهظيل قل !نيدوىدهلاب
 هدارمب . ملعأ ىلاضتو هناجس كارا تدل[ لع
 ا ىلع هلل ىلسو نوكرشلا
 | ََُ ممءااصصم هلا ىلعو دمج

 | 6 عتافم هباصصاو مانالا
 مالسلاراد

 مام
 | نيريشعو عبرا ةنل ىلوالا ىدامج رهش ىف فيرمشلا ريسفتلا اذه عط مت دقو | 1

 فرمشلاو زعلا هل نه ةرخث نم فلاو جالو ظ مصعالا ناذعل نأش ىف

 ىنلا رح ىذلا ىدويلا

 هلع ا نص ىتلا أرق
 هللا جرفف هرحح ىلعملسو

 هك هنا 1غ اكف اعمهنع

 لاقع نم

7 

 م



 نيهحولا :ذه ىلعو مشلا ىلع بصنلاوا مفرلاو ا ةفصلا ىلع رجلا ل <ىف ( سانارودصىف سوسوب ىذلا )

 ىسناو ىح ناري ناطيسشلانا ىلع سوسو ىذلل ناس ( نانلاو ةئخلانم ) سائخلا لع بفقولا نسح
 سنالا ناطيش نم هللاب تذوعت له لجرل لاق هنا هنع هللا ىضر رذ ىنا نعو نك و سنالا نيطايسش لاقاأك

 لاقف متان وهو ناكلم 4سانا ةردوس ) هءاشل ضرف <20 071١ رح : رحم مالسلا ةللع هلا فر
 200 يي اح

 لاقفهلابام هحاصل اهدحا

 تذخاو تسنح ةهننلا ىلا سمالالا اذاذ تامدقملاىف لقعلا دعاست اهناف ةيمهولا دييل لاق هبط نمو لاق بط

 ثنك |[

 ظ ةنجلا نم#ءذلا ىلع عفرلاوا بصنلاوا ةفصلا ىلع رجلا ىذلا لحمو هككشتو هسوسوت

 ٍ ةوقلاك كلذو مهبر رك ذ نع اولقغ اذإ © سانلا رودس سو يذلا 9 هر ظ

 سنح لاقت قار اذ هنعو هسي باقل ةرغ لعل تال 507

 انو ىدلالس لا كل رت كلذ كافل لعق سار عضوو عجر ىلاعت هللاركذي ملاذاو

 ' عامس ريغ نم بلقلا ىلا هموهفم لص ىذلا ىنلا مالكلاب ىنمي «©سانلا رودصفف

 | ناه>و هب الا ىنعم ىفو «6سانلاو# نما ىنعل 6 ةنطلا نمو# باقلا ردصلاب دارملاو

 ءاح برعلا ضعب لوق هيلع لديو سنالاو نا نيب كرتشم ظفل سانلانا اهدحا

 | هلوقىف الاجر ىلاعت هللامهاسدقو نها نم سانا اولاق منا نم ليقف نجلا نم موق

 | سوسوي سانألا ساوسولا نا ةياالا ىنعم نوكي اذه ىلعف نلا نم لاحرب نوذوعي

 | مهو ةنلا نم نوكيدق سانخلا ساوسولا نا ىناثلا هجولاو سنالل سوسوب اك نجلا

 | سنخمو ةرات ناسنالل سوسوبدق نيلا ناطيشنا امكف سنالانم نوكيدقو نمل

 ةسوسولاىف داز لبقناف هلهكانلاك ناسنالل سوسويدق سنالا ناطيش كلذكف ىرخا

 وا م هيذاعتسي نا سما ىلاىت هناكف ضّفاو سنخنا كلذ عماسلا ءاركناو

 | ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر ا ان :ء ىلاعت هللاىخر ةثئاعزع (ق) امرج سنالاو

 | لقودحا هللاوه لق ارقيف امهف د ةل لك ةشا انف ىلا 0 اذا ناك

 امنع 1 د هداسج نم عاطتسا ام امه, مسمع مث سانئلاب رب ذوءا لقو قلفلا برب ذوعا

 ىلصهللالوسر نا ةشئاعنع *# تام ثالث كلذ ل عقب هدس> نم ليقأ امو هس ل ىلع

 ” يكتاناذا ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا

 هانمع امهلو اطواأاف كلام ه>-رذ ا اك ءاحر هيد هنع عسماو ةيلع ا

 | لجر نيتنلاىف الا دسحال لاق ماسو هيلع هللاىلص ىنلا نع رمع نبا نع ( ق)

 ] وهف الام هللامانا لجرو راس ملا فار ,رطاو ىليللا ءان هن موق وهف نا رقلا هللاماثا

 | همحو دكشا الف ع ثفنيو تاذوءلملاب هسفن ىلعاار 2

 مد لاقىدوييلا مصعانب|

 ةطاشم و طشمب لاق هبط

 ةفوعارت حن ةماط ف> ىف

 هاف ناورا ىذ ىف

 ثعبف ملسو هيلع هللاىلس
 هللا ىضر ارامعوايلءوارببز

 رثبلا ءام اوحؤتف مهنع

 ا
 ا ناتساو هسازب ةطاشم

 دقعمرتو هيف اذاو هطشم

 ةدقع ةريشع ىدحا هف

 ناناهتلزتفر الانةزو رغم

 ا او ملك ناو وسلا

 ماقىت> ةدقع تلا ةيا ا

 لالا دنع مالسلا هيلع

 طشن امءاك ةريخالاةدقعلا |

 ليربج لمحو لاّع نم

 هللاو كيقرا هللا تاب ل وشب

 كيذؤي ءادلكنم كيفشي
 اب ءاقرتسالا زو> اذهلو |

 مالكو هللاباتك نم ناك |[

 ناك امالمالسلاهيلعهلوسر
 ةياريعلاو ةيئايرسلاب

 انلاوقاو الا ايسسنمو اننا رورمش نه هللا ذوعنو هلع داقمعاالو هداقتعا لحال هناف ةيدنهلاو

 0 و هو هلوسرو هدنع ادم نإَو هل كب رشال هاددعو هللا الاهلا النا يشل لمعت ملامو انلمعام رش ن»هو

 ”ةنطلانم) قلخ قلخلا رودصف ( سانلا رودص قف سوسوب ( 0 مل اذاو ا هراتسو هسا سنخ هللارك ذا ذا (ىذلا

 ناتروسلا نائاه تلي ساسآلا رودكص 3 سوسوب مك نجلا نودكشل سوسو لوش ( سانلاو



 مهدويعم (سانلاهلا) مهروما ريدمو مكلام ( سالا كلل ) ميحطصمو مهسرم ىا ( سائلا برب ذوعا لق ٠
 سانلابر هريغل لاشهنال سانلابرل نايب فطع سانلاكلمهلوةنال ةدحاو ةيم هيلا فاضملا راهظاب فتكيملو

 فيضاامئاو راعتالا نود راهظالل ةظمهناكف نايبلل نايبلا فطعوهيف ةكرشال صاخت سانلا هلا اماو سانا' كلمو

 ةذاعتسالان الو مهل افيرسشت قولخم 051١ زؤذ- لكبر ناكناو 4نوثالثلا ءزحلا» ةصاخ سانلا ىلا برلا

 سوسوملا رمش
 هناكف اللا نود 2ق

 نه تعفو

 ا نب دال

 مهري سانلا ىلا سوسوملا
 مث ر وألا مهيلع كلع ىذلا

 مهدويعمو مههلا وهو

 لافطالا كوالا, دارا نلقو
 هيلع لذي ةسوينرلا ىتعمو

 نائلابو
 ةسايسلا نع ءىنملا كلمل

 خويشلا ثااثلابو هيلع لدب

 قع ىلا هلإلا كفو
 0 لعل 0

 ظفا 59 ةاننفلا

 ها 0 وغاب
 ناك ناو رك دلاب سائلا صصخ انا «© نال برب ذوعالق 99 لجو نع هلق |

 نمل هنم ذوعملا ىلع هقفطمل

 مسا وه ) ساوسولا 0

 ردصملا اماو ةلزلزلا ىنعع

 لازلزلاكرسكلابسا وسوف

 ىع ناطيشلا هبدارملاو

 فق ةسوسو هناك ردصملاب

 وهىذلا هلغش اهنال هسفن

 وذ ديراوا هيلع فكاع

 (| ةسوسولاو ساوسولا

 سن نا هيداع ىذلا

 كفل ست هيو نايثنالا

 سنالاو نجلا ديس (سانلابر) ذيعتسا لابو عنتما دمعاي لق لوقب (ذوعا لق) ىلاعآهلوقىف سابع نبا نع هدانسابو

 سانخلا ) ناطيشلاىنعي ( ساوسولا رشنم ) سنالاو نحلاقلاخ ( سانلا هلا ) سنالاو نيلاكلام ( سانل!كلم )

 مدلل ىلا اهتكرح لقتو ةزمهلا فذحم نيتروسلاىف ششرو ًارق # ذوعا لق # |

 معت ىهو ةيندبلا راضملا نم ةمدقتملاةروسلاىف ةذاعتسالا تناك امل # سانلابرب ف ٠

 ا

 ةيرشلا سوفنال ضرعن ىلا راتخملا ن٠ ةروسلاهذهىف ةداعع سالاو هريغو 8 اسفالا |

 سوسوملارششلا نم ذوعا ليق هن ا ادههسانلاب اهصصخو ة 0 ةفاضالا ممع كا

 افطع © سانااهلاسانلا كلم 9 مهتدارع قحتسلو مهروما كل ىذلا مهبرب سانلاىلا ظ
 ىلع ةلالد مظنلا اذه ىفو اهلا نوكيال دق كلملاو اكلم نوكيالدق برلا ناف هلزاس |

 فراعملاىفرظانلا بتارص ىلءراعشاو اهنع عونمم ريغ اهيلع رداق ةذاعالابق.قح ىملاعآ هلا |

 رظنلاىف لفلفتي مث ابر هلزا ةنطابلاو ةرهاظلا معنلانم هيلع ىرب امب الوا ملعت هناف |
 مثقطا كلللاوهف هنم هما فراصمو هلك لك تاذو لكلا نع ىنغ هنا قة ئتح |

 الليزر ةداسملا هداه ملا هود وف جردتو ربغال ةدامعال قوسملا هنأ ىلع 4 نو ا

 الار ركتو م داهتيقلا ةك الا مظعب اذاكعأ تالا ةفؤلتكلا هل م تافضلانالخال |

 ىا *# ساوسولارشنم © ناسنالا ف رشب راعشالاو نالادب نم نم راهظالاىف امل |
 00 دول] 4 دارلااو لازازلاك ريتكلاف ردصملا انا 0 0 0 |

 © سانا 2 ةغلامم هلعش |

 بر

 سودسوملارمشنم ذوءالاقهناكف ساوسولا رش نم ةذاعّسالاب سمعا املهنال تاندحلا عليج

 سانلا كلم © ركذلاب مهصخ اذهلف سانلا مه تاقواخلا فرششا نا ليقو مهرشنم
 نوكيال دقو اكلم نوكيدق برلانال سأنلابر هنإب الوا هسفن فصو امئا © سانلاهلا
 سانلاهلا ِهلوَس هننف اهلا نوكنال كلملا نا مث مهكلمو مهيد هنا ىلع كلذيهبنف اكلم

 ةظفلريرككىف ببسلاو دحا اهيف هكراشبال ىلاعتو هنا هللاب ةصاخ ةيهلالا نا ىلع

 ساوساولااذ ناطيشلا ىنعي * ساولارشنم# مهريغىلع مهف رشدي نم ىضتقي سانلا |
 سنخي نا هتداع نم ىذلا عاجرلا ىنعي *سانخلاوف قألاتوصااوزمهلاةسوسولاو

 0 اهسو لفعغ اذاف ناسنالا تالق ىلع ماج ناط. لأ نأ ل هنا - ىا ا

 00190 ل دل كلا اك لانو ردو شع نايل ىدح ىلاكت تاركما
 لاَشو سسح هير يعل ركذ اذاف ناسنالا ردصو رزنكلا ل لكلا ٌْ

 (هسأر)

 هيلا سوسوو عحر لفغ اذاو ىلوو ناط.

 اناا ك دا ذا رحاب ىإ سن نأ هيداعا ىذلا



 و اهلح لهسل قبرلا ثفند ةدقعلا نيبال نهراعتسم للخلاب لاحرلا |

 لمحو ةهديسو رهظا اذا ؟ىلتلا روس ىا 0( اذا 1-3 15 0-1 نا د نمو ) ةرا روهظو

 ثفنلاو اهلع نكفلو طوخ ىف ادقع ندقعي

 ىدحاىف مالسلا وةالصلا هيلع ىتالارعت ايدوهي نا ىور الل هصيصخم و قير عم فلا

 ءريتخاو ناتذوعملا تلزأف مالسلاوةالصلا هلع ضرُف ٌئبىف هسدرتو ىف ةدقع ةرثع

 ناكف هيلع اهأ رقف هءاج ف ههجوهللامرك ايلع مالسلا هيلع لسراف رخلا عضومب لاري

 روحه هناىف ارك د كلذسح والو كرس دحوو ةدقع تاحتنا ةبآ أ رفا 3

 منا نع لاطنا دقملا ىف كنونلا دارملا ليقو رولا ةطساوب نون هنأ هب اودارا مهأال

 فن رءئااباه دارقا

 ( اذا 04 كددتح |١ ذا دساح رمش ند و 0 دساحو قساف لك فالح ةا رش ةثاقن 0-1

 ١ نص لب' داودملا ىلا كلذ, لبق'هثم ررض دوعنالا هناذ ءاضتقع لمحو هددح للا

 زوج وءريغ ناويللا لب نان الا رارخاى ةدمنلا هنالاهضصخبو روس

 ا اهاوق ناف تاناينلا تانافذابو ىوقلاك هيهاضيامو روالانع ولام قساغلاب دارنا

 ند 4 املا

 قالا ملاعنم اهدارفا لعلو هدنع اهأ اعمط ابلاغ هريغ دصَش امنا هناف ناورللا دساحلابو

 ١١ ةثالثلا دقفلا ف كفنت" هناك اهقنعو انهض رعو اهلوطق ديت اهنإ تح

 نانروس ىلع تلونادمل ماللسلاو ةالاصلا هيلع ىلا نع نإ ةرضملا ةسرلا ب ا.سالا اهنال

 نيثذوعماىتدب امهئم هللادتع ىخراالو بحا نيتروس رم نا كناو امهاثم لزنا ام

 7 تع اهباو أاهف ل سانلاةروس 0

 د م>ر نمر مس رع سم ل ا هللا مس طم

 ليسو هيلع هللا ىلد هللال وسر ناك تااق ةشثئاع ثردح هءلعلدبو مهدعل ندو نيساتلاو

 ثفنلاو لفتلا ةعا ركناو ثي 5 اذوعءااب هيلع ثشن هلهانم دحا ضرصم اذا

 دقعي الو ع منع 3 ثق نأ ا اذن ىندال ه 4م ركع لاو ىإ !رالب دعما اوزاحاو قرلاىف

 اذاونادالاو حاورالاب اريضهار 2 ناك اذا امومدم نوكي اعا دقعلا ىف ثفنلا لدقو

 | وه لب ااهوزكم الو اهومذم نوكمالنا بجو ناكالاو حا ورالاحالصال ثفنلا ناك

 ريغلاة ملت 'لاوز ىع ئذلاوه دساحلا « دخت اذا دشاح ريش نمو 3 ةلإ 4
 ا دولا انه دساحلا داراو ب ذوءلا لاثت هللا ما كالذإف ىهس كلذ ف نر ارو

 هناوعس هللاو هد>و مدعأالا 0 ديباوا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نودسحم اوناك مهناف

 هناتك نارساو فا: ماعا كاك

 ىهو حصا لوالاو ةيكم ليقو ةيندم ىهو سانلاةروس ريسفت » رح و مجحصأ

 ةلك نو رشعو تابا 0 3#

1 

 افرح نوعيسو ةعساو

| 

 رهظي مل اذا هنال هاضتقمب
 ىلع هئم دوعي ررض الف

 راضلا وه لب هدسح نم

 كرر هماقعال ةقنل

 15 فنا وهو رع
 ةذاعتسالاو ريغلادنع ريخلا

 دعب ءايشالا هذه رمش ند

 قاخام رشنم ةذاهتسالا

 دشا ءالؤه رشثناب راعشا

 هنأ ماعيل داما محو

 تنذ لوا وهو اهرش

 نم ءامسلا ىف هب هللا ىصع

 نه ضرالا ىفو سيلا

 ضع فرع ائاو لساف

 هضم كت و ةنم دانس

 اذهلف ةريرش ةثافنلكنال

 ركذو تانافنلا تفرع

 ال قساغ ل )ك نال قشاع

 نوكي امنا رسشلا هيف نوكي
 كلذكو ضع نود ضعن ىف

 كرو رضن ال دساح :لك
 ك1 او 2 نو , دس

 ملعا هللاو تاريخا

 فا الا ةزوس

 1 2 اك ىغو اه

 ( رن راشامس)

 66 دساح رش نهو

 ىدوولا مصع الا ندي

 هللا ىلص ىلا ديح اذا

 هديا ءرعشت لا 0
 ةمئاع ن

 اريك . ٠٠ش

 (ميحرلان م- رلا هللا 0 سفرتملا 11111100 )012 الاب و انزز كاملا ندد



 قا ( قلخل اها رش نذ)

 اهو,نانلعملاو داتا

 قل انوكيو ةيردصم وا

 وبا ًارقو قوا-خلا قد

 نم هنع هللا ىضر ةفينح

 ادهىلع امو نبوتتلاب رش

 ردصملا ليوأتي لعفلا عم

 رش نهلدب را عض وم ىف

 نه ىاهقلخ رش ىا

 نةزأل ةازوازرع قاخأ

 (كفو اذإ قادساغ رش

 ركتإ اذأ ليا ىداذلا

 ل وتو ا
 نعفا ىث * لكلا ةح ف اط

 ذخا اهنع هللا ىذر ةشئاع

 طسوديلع هللا ىلسةللالوسر
 لاف رمقلا ىلا راشاذ ىدس

 رانا اقل هاف

 : [فودكلاىفهلو>دهبوقوو
 رش فو ) مدادواو

 تائافنلا (دقعلا ىف تاثافلا

 تاءاملاواسوفنلاواءاسنلا

 ندقمي قاللا رحاوسلا

 نفسو طوخ ف اذقع

 ثفنلاو نقرو انيلع

 لياد وهو قير 3 فنا

 ةلزتعملا لوق نالطن ىلع

 روسلا 0 ناك

 1 ا قلخام رع

 رمش نمو ) قاخ رشىذ

 دقعلاىف) تاخلانلا تارحاسلا تاذحالاتاي#لا(تاثافالا ريش مو) ربداو لخد اذا لبالا

 ثيدحلا اذه ىلعف |

 لهي 1. «نوئالثلا ءزملا)

 سعالا ملا ناق ةيفرسشلا راصحنالهنعةذاعتسالاب قالا لاع صخ 46 قاخام رش نم 9
 كالهاو رانلاقارحاك ىعيبطو ملظلاو ردكلاو دعتمو ءزالا يراسل هريشو  ةلك يح

 هلصاو ليلا قسغ ىلا هلوق نم همالظ مظع ىلبل * قاف رشنمد )ف عيدملا
 ا ل قسغو ناليسلا ليقو اعمد تالتما اذا نيعلا تقسغ لاَش ءالتمالا

 00 كف هيداط لحد © نعو اذا 95: اند ناش نملاقسعو همالظ

 1 ه 1 0 و لبولل ىنخا ىلبألا ليق كلذلو عفدلارسعبو ةكتشلم راصلاوأل

 00 دقعلا ف تاثافنلا ريش نمو فودكلا ىف هلوخد هبوقووقغيف فسكي هلاف

 هفاحام ديعتسملا ع نع عقدي نا ىل اء رداق ملاعلا نع ةماظلاهذه ةلازاىلع رداقلانا ذوعتلا ىف

 عواط رظنني ناسنالا نا امكف جرفلا :ىجل لان عيضلا عولط نا لبقو هاشخمو

 اذهىف ركذلاب عيصلا صيصخم نا ىليقو حاجتلاءىجع بقرتي فئئااخلا كلذكف حابصلا

 تقولابرب ذوعا لق لوب هناكف نيفوهلملا ةباجاو ن.رطضملا ءاعد تقو هنال عضوملا

 منهج ىف نجت قلفلانا سابع نانع ىورو نيمومقملاو نيمودهملا م هه جرش ىذلا

 ذوعالاو ديعتسملانأ ههحوو 2 رانلا لها داعتسا جف اذا مثهج ىف داو وه لقو

 نا اضيا سابع نا نع ىورو هريغو هءاذع رش نم هيلع رداقلا باذعلا اذه بر

 راونالا داحتاب مدعلا مرحب تاملظ قاف ىلاعت هللانا لب : انا اذه دوو قلخلا قلفلا

 تاثدحلا عج نو 0 تا :كمملا عيمج برب ذوعا لق لاق هناكف قلخلا ةهئم قلخو

 ناللو هنم ارش وه افلح ههاقلخم ١ هنال ةصاخ يللا ةءذن زب لبق © قلخام رش نم 4

 قلخام رشنم ليقو رش ىذ لك رشنم لبقو هدونجو هناوعابو هبالا 0 ملا

 اهنع لات هللا 0 ل قساغ رش ريد ناالاو نأمل

 عي ندح ثيدح لاقو ىذمرتلا ه>رخا تقو اذا قساغلاوه اذهناف اذه رش نم

 فوسحلا ىف لخد بقو ىنعمو دوساو فسخ اذا رمقلا هن دارا

 بقو اذا ليقو ءوض بهذو دوسا فسخ اذا هنال هب ىعس لبقو ةبوييغلااىف فخاوا |

 سانمادهو ضن رع رولا رسلان تقولاكلذىفورهشلا ردو هو قالا لخد

 هتملظب لك ك1 دقو اذا ليلا قضافلا نتاع نبا لاقو وزنا مده لوزن نمش

 ذوءتلاب سما اماو دربلا قسفلاو راهنلا نم درا هنآل اقساغ للا ىع ليقو قرمثملا نم

 اذا ابرلا قشاقلال كو رحعسلا م هيفو ثوفغلا لّشو تاذالا رمش هيف نال ليللا ند

 نما اذهلف اهعولط دنع عفترتو اهعوقو دنع رثكت ماقسالا نا ليقو تباغو تطقس

 قاللا رحا وسلا ىن ل ©« اهلا ف تاناقتلارلك نمو 998 اهطوقس دتع ايرلا نم ةوعتلاب

 مصعالا نب ككل تاكح تانافنلاب دارملاو لدو اهلع نقرب نيح ططادقعىف نفس

 طن فلا هنأ لد ما ثفثلاو ُ سو هيلع هللا ىلص ىنلان رحت نااللا

 ةباوصلا نمر وهما هزوؤ ةيحتسملا ةيعرشلاذيواعتلاو قرلاف ثفئلازاوح ىف اوفاتخاو

 (نيعاتلاو )ف

 نايا سا را

 موي



 ؟قلفلا ةرودو 507

 نع ليزينا ردق ملاعلا اذهنعليالاةملظهبهللالازيبنا ردقنهناب راعشالاوةمايقلا موب

 ةيبرت راضملا نم ةذاعالانال ةلاعسا رئاس نم عقووا انههبرلاظ فلو هفاخعام هبذناعلا

 ىذمرتلا ىورام كلذ ة ىلع لدب هردقو هللاءاضقنم ىقرلاو ذوءتلاب ءافشتسالاو

 هلا لوسراي تاقف ماسوهيلع هللاىلص هللا لوسر تلأسلاق هيبانع ةمازخ ىبا نبانع
 ىعهلاق ايش تالت دار لهن اهقعن هاهو اهل قواتنا ءارو داو ان ق تست قر تار

 ىلا هللاردق نم رفن رمت نعو نسح ثيدح اذ_ه ىذمرتلا لاق ىلاعت هللاردق نس

 ىلاعت هللاردق
1 

 ةوبنلا بصنم طحم هلا معزو هيلع قفتملا ةشئاع ثيدح ةعدتبلا ضعب ركنا دقو

 لطاب هاعدا ىذلانإب عدتبملا اذهىلع درو عرشلاب ةقثلا عنب هزيون ناو اهف ككشبو

 قاعتباهههتمصعو ماسوهيلع هللاىلص هقدص ىلع تماقدق ةبلقنلاو ةيعطقلا لئالدلا نال

 ضع قاعتبام اماو لطاب هفالخم ليلدلا ماقام زيومتو كلذب ةدهاش ةزجملاو غيلبتلاب
 هلةققحالام اندلارومالا نم هيلا لينا ديعب ريغف رمشلل ضرءيام وهو اندلارودا

 ناسنالا هليخضتلام لثم اذ_هو ءىطاوب سلو هتاحوز 'ىطو ليخمي ناك هنا ليق دقو

 هلف امو هلمف هنا هيلا ليخم هنا لقو هلةقيفحالو ةظقيلاىف هلي غنا دعس الف مانملاىف

 تءاجدقو ضايع ىضاقلالاق دادسلا ىلع هناداقتعا نوكتف هليذتام ةحص دقتميال نكلو
 هحراوج ىهاوظو هندب ىلع طلس امنا رختلانإ ةئيم ثيدحلا اذه تاياور ضعنىف

 لهال انمطالو ةلاسرلاىلع اسبل بجوبام كلذىف سيلو هداقتعاو هلقعو هبلق ىلعال
 ةعاط فج و هلود * روم ىا 6 لاق لجرلا عجوام هلوقو * ةلالضلاو غيزلا

 قفتا دقف ذيواعتلاو قرلا اماو لذغلا علط ءاعو وهو 1 ىوريو ءاللاب ىورب ركذ

 ثنا ىف كدوو اتناك اذا وا نانرتلا نم ثايب ناك اذا كلذ ناودل لع عامحالا

 ليربج نا مدقتملا ديعس ىلا ثيدح اهنم كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا هت ىلع لديو
 تن ءاعسا نا قرزلا ةعافز نإ ديدع نع ىورام اهئمو ماسو هياع هللا لص ى )ألا قر

 هناف معل لاق 0 قرتسأفا نيعلا مهلا عرس رفعح دلو نا هللا لوسراي ت 1 شمع

 ىا نعو ع ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا نيعلا هتقيسل ردقلا قباس ئث ناكول

 ناجلانم هللابذوعا لوقو ذوعتب ناك ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر نا ىردخلا دعس

 لاقو ىذمرتلا هحرخا امهاوسام كرتو امم ذخا ناثذوعملا تلزن الف ناسنالا نيعو

 ناك ام اهنم هنع ىهنملا امناو 00 لاعلدب ثيداحا هذهف سبيرغ نسح ثيدح

 هللاو 2 ف نؤكينا زاوجل ىنرعي سبل ام ءانعم قرثيالام وا كرشوارْفك هنف

 | وهو مدع العنا دارا قلفلا بر ذوعا ل 5 لحو ّى هلو ريسفتلا اماو © ماعا

 | هصيصخ# ببسو عجل نع قافني ىلإللاهللا نال سابع نبانع ةياورو نيثكالالوق



 1 ه4 1.5 زج نوئالثلا ءرخلا)

 جرخ ام اهس اهنع داجحمالا رونب مدعلا هتملظ قلف ىلا« هناف تانكمملاعييمح معي وهو

 هب رسف كلذلو مييصلار اندعصت# و دالوالاو تانللاو راطمالاو نويءلاك ّلَصا نم

 ةحماز ةمماكحمو راهلاروآمس لدللا ةشدحو لددو لامار غت نه هيف ال ةضاممو

 |0011 نوكلامدفا اذهو نافس لاق نهيايالو ءاسنلا اب هناا ىرب ناك هنا |
 ماسوهياع هللا ىلد ىنلا دولا نم لجر رس لاق مرا نب ديذنع كلذك ناك اذا

 ادقع كلدقعو كر“ دوهملا نم الحر نا لاقف ليرب> هاتاف اما كلذ ىكتشاف

 لم اهل اهءاخ اهج رختساف ايلع ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لسراف 31 2

 لاقعن» طشنامناك ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ماقف ةف> كلذاد>و ةدقع لحالك

 تحن ناك هنا ىورو ىناسنلا هرذا طقهحو ىف ءارالو ىدوهال كلذ ركذ اف

 301 نو ةطاشم هنف اذاف ةعلطلا تنجح او رحاو وصلا ومفرق ئيلا وق ةرذغص
 ةريثع ىدحا هيلع دقع رثو ىف ناك ليقو هطشم نم نائساو ملسو هيلع هللا ىلص

 51 - قع ىدخ) اعو نيترودسلا نيتاه هلال زئاف رالان ارو رغم ناك لقو َةَدَقَع

 كلاكلا ارك اك نكت تال تس نانا ةروسو تالا نتمح قلقلا ةروشل
 لاقع نم طشن امناك ملسو هيلع هللا ىلح ىننلا ماقف اهلك دقعلا تاحنا ىتح ةدقع

 ١ مال ناتدوعملا تلزنق. لآل ,ثأآلث كلذ ةيلع دتشاو:رهشا ةتس كبلاةلا ىوزو

 تبكتشا داي لاقف ملسو هيلع هللاىلص ىبلا ىتا ليربح نا ىرد+لاديعس ىبا نع

 هلأ هه تاح نيعوا سس لك 02 نهوكيذؤي ع لك نمكقرا هللا مسإ لاق معن لاق

 م كيفشي

 هيف ليق امو ثيدملا ىنعم ركذن ريسفتا ىف عورشاا لبقو لصف

 قرلا ىف ليقامو رحسلا ىف ليقامو

 'ئىثثلا عصي هنا هيلا لبخم ناك ىتح رع“ ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلانا ثيدحلاىف اهلوق

 رجلا تايثاىلع ةمالا ءاملع روهتحو .ةئسلا لها بهذم .ىرزاملا مامالالاق هعّتسي مو

 كيقرا هللا

 قاضاو هتقيقح قنو كلذ ركنا نمل اذالخ ةتباثلا ءاشالانمهريغ ةقيقك ةقيقح هلزاو
 ملعتي اهئ هلا ركذو هءاتكىف هللاءركذ دقو اهلقئاقحال ةلطاب تالايخ ىلا هنم عّقبام

 0121 هلك انهو هج وزو ءرا'نإب قره هناو هه رفكي اهلا ىلا ةراشا ةيفامبرك ذو

 | لقعلاف ركشتس الو هنايئاب حرص. حوحصلا ثيدحلا اذهو هل ةقيقحال امت نوكينا

 ىوق نيب جزملاوا ماسجا بيكرتوا قفلم مالكب قطنلادنع ةداعلا قرخم ىلاعت هللانا

 هللا اهارحا ةدام وهف كلذ نم عمبامو ىلاعت هللاالا لعافال هناو رحاسلاالا اهفرعيال

 الما هردقو هللاءاضش وه له هم تاهل تلك نا هدامع ند ءاشن نم لب ىلع لاف

 هك مناو عقاو دبال ردقام نا عم ةذاعتسالاب ىماي فيكف هردقو هللاءاضَس ناكناف

 هردقو هللاءاضقب وه دو>ولاىف عقوام لك كلف ردقلا حدق كلذف هردقو ٌللاءاضَس

6) 



 د 1 هلا

 ما محل نمحرلا هللا مس اج ٠

 مظع نايب هيف ساثأا برب ذوعا لقو قافلا برب ذوعالق طق نهلثم ريمل ةليالاهذه
 نم ىلع در هيفو نأ رقلا نم امه وك ىلع عضاو ليلد هيفو نيتروسلا نيتاه لضف
 نم هناو اًضنإ نازقلا نم لق .ةظفل نأ نان هفو اذه فالح دوعس نا ىلإ تن

 © خ ) هيف ركذ قالخدمب هلكاذه ىلعةمالا تءتحادقو ةلعسبلادعب نيتروسلا لوا
 دوعسم نبا كاخانا دنل ولاابااي تلق نيتذومملا نع سكن. ىبأ تلأس لاق شييح ند نع
 نخأ كلقن للك ل ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر تاس لاقف اذكو اذك لو

 نعدوعسم نبا ركذي لو اهلثم ةياور ىفو ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاقاك لوقت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرظتلاف ةلظو شط انباصا لاق تن نب هللادبع
 نيتذوعملاو دعما هللا دحأ للاوه لق لاق لوقاام تلق لق لاةف جر انب ىلصي
 هللا ىلص هللا كوسر عم تنكلاق ةياور ىفو « ىث لك كيفيكت مصن نيو ىو

 هئم توندف 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ند ةولخ تيصاف كك قيرطب ماسو هي هيلع

 سانلا اثر ةوعا لق 6 اي ىت> قلفلا برب ذوعأ لق لاق لوقاام تلق لق لاَتف

 ىنعمو هلثع رباحنع ناسنلا هجرخا امهم لضفأب سانلا ذوعتام لاق مث * ايم ىتح

 ءادردلا ىنأ لوقوهو فيعضاا رطملا شيشطلاو شطلا

 مد ميحرلا نمحرلا هللا مدل جد

 نه مالغ ناك ةشئاعو سامع نا لاق © قافلا برب ذوعأ لق # لجوزع هلوق #
 نه ذخا ىتح هباولازب - دوهلا هيلا تبدق ماسو هيلع هللا ىلص يلام دوهلا

 دووملا اهاطعاف هطشم نائسأ نم ةدعو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نار ةطاشم

 تازف دوهلا نم لجر مصعألا نيدييا كلذ ىلوثو اهف هوروست

 عنصي هنا هيلا ليم ناك ىتح رحب“ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ةشئاع نع ( 30

 ىت> هلءقامو ىلا لمف هللا ليخم ا هعنصا ملو 'ئثلا

 تلق هيف هترتفتسا ايف ىاتقأ دق هللا نا ةشئاعاب ترعشأ لاقمت ه هاعدو هللااعد ىدتع وهو

 لحر دنع ارح "1 ع دارا امدحا سلك نالحر ىنءاح لاق هللالوسراي كاذامو

 مصعالا نب ديبللاق هبط نمو لاق بودطم لاق لحرلا عج وام هيحاصل امدحا لاقمث

 اذ نافذ لاف 53 ةيللط عتيو ةطاشمو طشم ىف لافاذ اهف لاق قيرز ىت نم ىدوبلا

 هنق نار وخلا

 موي تاَد ناك اذا

 ( هللا لص لا بهذف قيرز ى رس لاق ع ند ةاورلا ع ندد نا وورذرتب َّق لاق 0

 | ١ لاف ا ىلا عجر م لح اهلعو اهلا رظنف رثلاىلا هءاعكا ند سانا ماسو هيلع

 ه> راف هللال وسراي تاق نيطا.ش ثلا سؤر اهل ناكلو ءانلا ةعاقن (هءاق زن ككل هلا

 ىراؤتلل ة هب اور قوارش هنم ذم سأ: || ىلع رئانإ تفخو قافشو هللا ىنافاع - دقفان اما لاف

 1 فلفلة ر

 ا
 لوعفم ىعع لعف قرفلاك هنع قرش ىا هنع قاشام 34 قافلابرب ذوعا لق و

 (ميحرلا نحرلا هللا مس )
 ىا (قافلابرذوعالق)

 واتعو[ قلخلا وإ ميصلا

 ايف بجوا مثيح ىداو

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مس

 سابع نبا نع هدانسابو
 ءاوغإ لقا) ىلات هلوكق

 لق لوس ( قلفلا برب
 عنتما داب

 قالابر قلفلا بر

 عجملاوه قلفلا لاقو
 لاعيورانلاف بج لاقبو
 رانلاىف داووه

 ذيعتسا لاش و



 ملكتم دبع ريصب عيعم هناي هفصو كلذ فو ايح نو ناو دنأل ملعلاو ٌةردقلاب فصتملانال ىحوناب هفصو كلذؤفو

 00101 1  (كئاغ ىو اهدادشاب انوصوم ناكل اهب افوضوم نكي واذا, .لامكلا تافس نم كلذ ريغىلا
 تامودعملا داجياب درفتملاهنابو كيرشلاىننو ةينادحولاب فصو دحا هلوقو اهب ميدقلا فاصتا لسيف نودحلا

 جاتحيال ىنغ وهف هيلا احاتحمالا نكيبمل اذاو هيلا احاتحمالا سيل هناب فصو دمصلا هلوقو تايفخلا. ملعب دحوتملاو
 مذقلا كفدوو ثوذدعلا قن داوي لو هلوقو.ةنناجلاو هيلا قت دبل هلوقوا دحا لك هيلا جاتحيو دحاولا

 ىلع لدبال ىضاملاف لثما وهو ءفكلا ىننا معز نمو *ىث هلئاينا ىقن دحا اوفكهلنكي ملو هلوقو ةيلوالاو
 نوكيآل ثداحلاذا ةرورضلاحلا ىف نكي مل ىغم اهن نكي ملاذا هنالهيغىف هات دق لاحلا فهنوعدب رافكلاو لاعلل هفن
 نسحنساو انررقاك لكلا عقدت ةروسلاو ليطعتلاو هيبشنلاو كارشالاىلا لؤي ةردكلا] مالك لضاجو مدقلل اًونك

 0 هيلا احاتحم ناكامل هنال اريخ ىا 2١< ؛ رمح ارقتسم ناكاذا (نونالثلاءزحلا ١) ىرظلا مد هيويبس

 | ماكحالاو دئاقعلاناسىف ةروصحم هدصاقم نافذ نا رقلا ثلث لدعت اهنا ثيدحلاىف ءاج ريخأتلا نال ةلضف ىا اوفا ايف دملا نم ىلع درلاو ةرهلالا فراملاعيج اهرصق عم ةروسلاءذه لاقشالو اواو | ثاك.اذ 0 ةلضفال 0 ا لانو فوقف ةرخ || سا الا لوا نمت
 ادق لس ىل] ند © كلذ نم تاذلاب ةوصقلا نتغا:ةلكب اهلدع نمو 0 مدقامناو تالضفلل ل

 لاق تيبجامو كانوا لق تبحو لاقف اهؤرَقب الجر عمس هلا ملسو هيلع 3 عصتالا مالكلا ىف
 ةافاكملا ىف قيس مالكلا

 ةنلاهل تدجو
 هناححم ىرابلا تاذ نع

 هزكسصوه.صمىنمملااذهو

 ناكف فرظلا اذ_هوه

 ورمءوباناكوهعيدقت مهالا

 ع و كلذ هل نكي لو مدأ نإ دك لجو نع هللا لاق لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نوعأب قاخلالوا نسلو ىادباك ىدعينل هلوتف ئايا هييذكُت اماق كلذ هلنكياو

 دحا ىلع فقولا يحبس ا داوبملو دليم ىذلا روملا دحالا اناو ادلوشاذختا هلوقف ىايا هعشاماو هنداعا ند ه ىلع
 ملعا ىلاعتو هناحبس هللاو دحا اوفك هلنكيملو دبع لاقل صولا سحتشسنالو

 *« ىهو حصا لوالاو ةيكم لبقو ةسس دم ىههو قلفلا ةروس ريسفلا #4 ا انكردا اذه ىلع ثراولا

 # افرح نوعبس ةعبراو ةلك نورشعو ثالثو تايا سمح ©

 تازأأ تايآ رئملا لاق ماسو هيلع هتلاىبص هللا لوسر نا صماع نب ةبقع نع ( م )

 ثول لتضو اذاورءازقلا

 0 12 فدح وا بكت

 اؤذكهللانباري زعةءارقك
 (هذه) ثيدحلاىفوةزوم« ةلةثم نوقابلا صفحةزوم«*ريغ ةلقثم اوفك فلخوةزمح 21 40!وبانلانوكسا

 صصقلا ىلعو ىشاونلاو صاوالا ىلعو هتافصركّدو هللادنح ون ىلع لَك نأ رقلا ثلث ًارقدقف صالخالا ةروس ارق ند

 ديحوتلا مع فرش ليلد هيفو نا رقلا ثلث تنعضئدقف تافصلاو ديحوتلا تدرجن دق ةروسلا هذهو ظعاوملاو
 زوجمامو هتافصو هللا وه ماعلا اذه مولعمو هتعضب عضتيو مولعملا فرشب فرشي ماعلاو كلذك نوكيال فيكو
 نيجارلا كل نيلماعلا كب نيملاعلاة مز ىف انركتحا مهللا هلحم ةلالحو هتلزئمفرشب كنط اه هيلع زوجنالامو هيلع

 7تاوع لق ارش الجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ععسو كئاقتلب نيمركملا كباقع نم نيفئاخلا كباوثل

 *؟ تايآ سخ ىهو اهيف فلتخم قلفلا ةروس إف ةنجلا هل تحولات تيجوام هللالوسراي ليقف تيحو لاقف

 اناا ىلاةروسلانمو# ناطلسلا وكلما ف . راك اوكا نكيل مل لام وهلكاشي دحاالو لدعالوهبشالو دنالو

 ذر نوتسو ةعدت اهفورحو نورششع و ثالث امتالكو سخ اهئايآ ة ةسدم لقو كك اهلك ىهو قافلا اهيف



 هسلح م ةلزوكت ىتدح ؟صالخألاة:رود) سناحالهنال (داي) 0 مهنءىغلاوهوهئعنوتغتسبألو

 | هتبدحا الخ هتيدمصب مهملعا هفيرعتو هتاهج عيمجيف هيلا جاتحم هادعاملكو اقلطم
 نع ةلما ءالخاو ةيهولالا قحتسللا هب ففصتب ملنم ناب راعشالل هللاظفل ريركتو

 رقتش ملو سنام ل هلال © دلي مل © اهيلع ليادلاوا ىلوالل ةعئتأاك اهنال فاعلا
 ىضاملا فل ىلع راصتقالا لعلو هيلع ءانفلاو ةحاحلا عانتمال هنع فلختوا هنيعيام ىلا

 كا اطلوا هللانا لاو هللاتانب ةكتالملا لاق نم ىلع ادر هدورول
 نكي لو ىا # دحا اوفك هل نكيملو #8 مدع هقبسبالو 'ىثملا رقتشال هنال كلذو
 اوفك ةلص هنال فراظلا رذ ؤيْنإ هلصا ناكو اهريغواةحاص نم هلئاع ىا هئفاكي دحا

 نوكينا زوجيو مهالل ادت مدق ىلامت هتاذ نع ةافاكملا ىف دوصقملا ناكال نكل

 ثالثلا لبا طيز لملو دحيا نمالاحاوةكنوكيو اريخنواراوفك قنكشلا .. د

 | ًارقولملاب اهبلع هينم ةدحاو كك لاثمالا ماسقا ىتن اهنم دارملانال فنطاعلا

 | ليقو ماثطلا نال ١ ا ةشرس ناو لمرلا هلبقنم تاخدق كوسرالا مم نب

 ةلصلا تاداجا راش هو ناننالا نود اهدحا ايش فوجأب سلا ىدلا د1

 كا نينا لاقو نعو ل> ئزالا وعوهنمب لغاز نانالا نك قرشا قالا

 ىورو هلم ثرو» توع نمو توعح دلو: نهنال دلوب ملو دلي مل ىذلا وصلا

 متنا ئنثلا فعلا وها نيصلا لاقل نب يدع ,نئازا ىلا نك كانوا ف اخ

 فاصوا ميج هيف نك ىدلاوستلا) ره لاو اضنإ تاكا

 ه ناتسلا

 ء ةباور ىججو هددو-

 فاغرلا ىف كا حاوحلا عمجىف دوصقملا ديسااوه لبقو ددولا

 ةلاد كلتو هلامفاو هتافص عيمحىف لماكلا وه ليقو بركلا حيرفتو بئاصملا دنع

 لو ناسحالاو لانكلاو ةرظعلاو واعلاو فرسشلاو ةدوسلا ىف ىهانتملا هنأ لع

 سدلا ىذلا ابيصلا لقو هقلخءانقدمب قالا ىادلا روصلا

 ليقو هيف بيعال ىذلاوه ليقو تاقوالا هريغتالو تافالا هيرتمتال ىذلا وه لقو

 نا ىلوالاو لانا كلل سيل ىذلا رخ الاو لاوز هلرسيل ىذلا لوالا وه دعما

 ىلع لوو وهو دحا هقوف

 | ىف نوكيالزا ىضتس اذه ىلعف هلكت هنال هف لبقام لك ىلع دعصلا ضنا لمح
 هل هند رنا ىلا هللا صاخ مساهناو لك لل رداقلا مظعلا ىلاعت هللا ىوس دعج دود ولا

 لجو نعةلوق # ريصبلا معحااوهو ىث هلثك سيل ايلعلا تافصلاو ىنسحلا ءامسالا

 تانب ةكئالملا اولا برعلا ىكرمشم نا كلذو © داوي مو دلي مل»
 هسفت نع ىفاو لحونع هللا مهيذكف هللان | جيسملا ىراصالا تلاقو هللان | ع

 دلاو هلناك دلو ندم نا اع داوبملو لسع و ىهسدع دلوأك ىعل دايم هلوش اولاقام

 هنع ناكدلاو همدقتي مل ىذلا لوالا وهف تاهملا عب نم بسنلا ةطاحا هنع ىف

 هلنكي ل ىذلا وهف كلذك ناك نمو هنع نوكي دلو هنع رخأتيمل ىذلا رخ الا وهو

 هلنكيلو © هلوقب هنع ىفنف هيشالو ريظنالو لثم هقلخ نم هلرسلىا دحا اوفك

 نا نا ةريره ىبا نع ( خ ) دلولاو. ةيحاضلاو رظنلاو ليدعلا © دحا اوفك

 دوهملات !اقو هللأ ت

 0 راو ةاس
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 ىلع امهنم دحاو لك ردق
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 لامكلا تافص عيمح ىلع هللالداك لالا تافص عماجم ىلع لدي نان ربخوا لدب |
 اهدحامزاتسيامو ددعتلاو بيكرتلاءانحتا نع تاذلا هزنم نوكيام قيقا دحاولا ذا |
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 ديحوتف اذه اماو هنم نوكينا بسانس الف همع ةيناعم تننو مهل هتعداومو مالسلاهيلع |
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 هريغ نع ىنغتسي هناف قالطالا ىلعهب فوصوملا وهودصق اذاهيلادمصنم منا نضاضلا

 ركذ ماسو هيلع هللاىلص ىنلانا ةيلاعلا با نع ىور دقو لاقو ىذمرتلاهرخا
 هو نكذو دا هقاوهلت ةروبسلا ءذهب ليربخ ءانأف كبر انل بسنا اولاقف مَتْيلا

 ليفطلا نإ سماع نا سابع نبا لاقو عا اذهو بكن ب ىنا نع هيف رك ذي لو |
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 نمؤن انلمل كيرانل فد اولاقف ماسو هيلع هللا ىلص ىنلاىلا دوهملا رابخانم سانءاح |
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 ذا ليقو ناككسالو دحالا و لخدي دحاولانا دحالاو دحاولانيب قرفلاو دحا | و اال 2

 ادحاو الحر تيار تايثالا ىف لوقت ىللاىف دحالاو تاسالا ىف لمعتسإ دحاولا | هلا دومصملا ديسلاوهو

 دحأ هيهاضن الف تاذلاب درفنم اوه دحاولا ليقو مومعلا ديفتف ادحا تي ارامىزلاىفو

 دمصلاس اع نا لاق © دمصلاهللا # دحا هيف هكراشيالف ىنملاب درةملاوه دحالاو
 ”ىثلادمصلانا ةغللا ثدح نم كلذ هحوو نيرسفملا ند ةعامج لاق هيو هلفودال ىذلا

 راصلا ةروراقلا دادسلا لاش هئمو ةواخرالو ةيوطر هن شل ىذلا باصلادمصملا

 هللاوه ىنءلاو اوما ىف

 نورشو .هلوفرعت ىذلا

 تاومسلا قلاخ هلا

 8 ١ وهو مكقلاخو ضرالاو
 تافص نعزعو لج هللا ىلاعتيو مات الا تافص نم ناك اذهب دصلا رشق ناذ رو دا كارشال دخاو

 لك ًايالىذلاوه ءانمم فوجحأب سيل ىذلا دمصلانا لوقلا اذه هجو ليقو ةيحشبا | واخع لكدبلا دعما ىذلا
 هللاهل وش دصقلاو لاك ةفصوه رابتعالا اذه ىلعف ىثلكنع ىنغلا وهو برشالو | ْ

 جسملاىىلاعت هلم ةراشالا ةيهلالا هل اودنأ نه ىالخم ىلاعت هنا ىلع هيبنتلا روصلا |
 ىذلاد.سلا (دمصلا هللا)
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 قلطنم ديز وه كلوقك نأشلا وه دحا هللاو ناشلا ريمض وه ( دحا هللاوه لق ) (ميحرلان حرلا هللامس )
 عج ارلاىا جاتميالو ةلخاوه ربخلاو ءادتبالا ىلع عقرااوه لو دل ىناتَأل دحاو هانا وه اذه نامل
 3 وهىذلانأشلا وه دحأ هللا هلوقا َكِلَذَو ىملاىف ًادتملا وه هنا ف كمالغ ديزز كلوت رمل لل هنال
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 دحاوتلزتف هيلا انوعدب ىذلا كبرانل فصدقاي اولاق اشي رقالا ىود ذا هللاوه هنع

 ةرم اه ءارق باوث نا هانعم ليقو ءا ريا ةنالث سمر ةلاث ١ ىهف تافصلل

 ءىشلاتالقتسا لاش اهالاقت.هلوق * فيعضت ريغب نا رقلاثاث ةءارقٍباوث ردق فعاضتب
 ةروسدحا هللاوهلق تبع لق ةلةلانيعب هيلا ترظنو هايف اليلق هتددع ىا 5-6

 ديحوتلا هللا صلخا دق اهراق نال وا هتفص ىف ىلاعت هلل ةصلاخ اهنال اما صالخالا
 ضاىعالا ةمزالمو هللاب لافتشالا دش ات ءارّش لاغتشالانا ةروسلاهذه دئاوف نمو
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 هنع تح دحا هللاوه لق ةرم ىتئام موي لك أرق نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع ةياور ىفو نيد هيلع نوكينا الا ةنس نيسمح بونذ
 ناك اذاذ ةرم ةئام دحا هللاوه لق ارقف هنيعىلع مأنف هشارفىلع مانا دارا نم لاق
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 هللاناو ثرويسالا تومي ئش سيلو توهسالا دلوب 'ىث سيل هنال داوي ملو دليل
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 دحا .هللاو» لق لاقف هللالو_سراي كلذ قطب انا اولاقف مهياع كلذ قدف ةللىف |

 ةياور ىفو نا رقلاثلث لدعتل اهنا هديب ىسفن ىذلاو ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر
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 نا رقلا ثلث مكيلع أرقا لاقف ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر انيلع جرخ لاق ةربره

 هنوكىمينع هللا وخر ءاملعلاركذ دقو اهمتخ ىتح دمصلا هللا دحا هللاوه لق أرقف
 ةيراقتم ةيسانتم الاوقا ناز ةلاثأت لدعت صالخالاةروس لمح ماسو هيلع هللا ىلص

 ىلاعت هللا تاذ ةفرعم ىلا داشرالا ىهو ماسقا ةثالث ودعبال زيزعلا نا رقلانا لقف

 صالخالاةروس تلغشا املو هدابععم هتنسوهلاعفا ةفرعم وا هاعساوهتافصوا هسدقتو

 ماسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ارا سدقتلا وهو ةثالثلا ماسقالا هده كح ىلع

 لدو هنم اعرفالو هلالصانكي ملناو هتحردىف دحا نوكيالو داوبلو هلوق هيلع لدو

 هليصفتوهتلمحو دحا هللاوه لق هلوق هلك كلذ عمو دحا اوفك هل نكي لو هلوق هيلع

 الو هرارسا ىهاتتنال ىذلا ديجملا نا رقلا رارسا نم رس اذهف هللاالاهلاال كلوقوه

 فرشالادوصقملا نوكينا ةنم ضرغلال عل ىزارلا نيدلار أ مامالالاقو هيساحع ىضقنت

  ةفرعمو هؤانو هؤالع ىلاعتو هلال لح هللاتاذ ةفرعم تادا.علاو عئارم كلا عيمح ىف
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 نا انعم لبق هللا همحر ىوونلا نيدلا ىحع خيشلا لاو نأ رقلاثلثل ةلداعم ةروسلا

 ا ةضئتم ردا هللاوه لقو ىللاعت تاَدكاَعَسَو ماكحاو صصق ءامق ةيالأث ىلع نا رقلا

 (تافصلل)
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 2 ١ نايف-ىا تذخا ىلمح ما ىهو ادّدموا ىله.س ىف نكشلا فاعع 4 هنا ماو 0

 | لوسرلاةداعب رازو الا لمحت تناك اهناف منهح بطح ىندي ©« بطملا ةلاح

 كوشلاةمزحوا ةموصخلا ران دقوت اهناؤةيعنلاوا ُءاذباىلع اهحوز لمحو مالسااهيلع

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسر قارطيف ىلاللاب اهرثتتف اهلمحم تناك كسحلاو

 لتق ا دسم اع غ١ دسهنم لل.> اهدحيف 0 مشن ىل اء بصللاب مصاع ارقو

 ةباططاةروصب اهلريوصتوا زاوحال م 3 شرت ىهو هلودجم ىلا قلقا وشف لح ر

 ىلا ل_سوب دقو ةءارقلا

 هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 منش بحا نم ليمجم ماسو

 غوس اذه ىلعو للم ما

 اهنال هنارصا ىلع فقولا

 ىف ريءضلا ىلع تفطع

 وه ىلصيس ىا ىلهيس

 ' عا ردلفلاو هازعاو
 عفر هريغو بطحلا ةلامح

 ريخ اهناىلع يطحلاةلاح |

 ىف ) ةلاخىهوا هتأرماو
 43م نف لع اهدنح

 كبح مهج نائف اهلاط اناساوا اهنايثل' اريقم اهدج ق.ءاهطبرتو ةقرطاا لام ىلإ

 5 0-0 ا ارانىا 4 بهات اذ اران ىلصيس © ىلاعت لاقف رانلاب هدعوا مث

 نايفسيبا نب ةيواعم ةمتبرح نب نايفس ىبا تعا ةيما نإ برح تب ليم ما ىن
 1: تناك لق © باعحلا ةلا © ماسو هيلع لاىلص هللالوسرل ةوادعلاةيامنىف تناكو

 ها للا
 ' التفلاملانم لف ىذلا

 نازك تفل' نم اددش

 ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر قي رطيىف هحرطتق ىلإللاب ءاضعلاو كسطاو كوشلا ل

 فرشلاوزعلا تس نه تناكاهنا تلف سابع نانع ةباورىهو كلذب مهذؤتل هءادكاو

 ش ' ةيامن ىف اهفرششو اهلام ةرثك عم تناك اهنا لمتحم تلق باحلا لمح اهب قيل فيكف
 1 0 لمع تناك اهنا لمتحمو اهتفنن نطخلا لمح ىلع اهأخم اهلا ناكف ةبلاو ل2 ىف ىنءملاو.امهربغوا دإ>

 ند دسم دع اهدح 5
 كلت لمح امناو لامحلا ' : 2 1 ع : ْى 5 1 3 دخان كلذ, ناعتسن اننا ىئرالو ماسو هلع هللا [هةللال وسرل [موادعاةدشل فلل
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 اهلعب وك وشلا نهةمزكلا
 -نوباطخلا لعش ماه د.ح ىف

 اهل اريوصتو اهل اريقحي

 سشانلانيب ةوادعلا قلتو ثيدخلا لقئتو ةيمنلاب عمت تناك ليقو اهسفننب ىه هلك لب

 ليقو هب ىرغي ناك اذا نالف ىلع بطل نالف لاش بططملا راثاادقو نام اهراث دقوتو

 تناك اسمنال ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوادعف اهتامح ىتلا مان الاو اياطخلاةلامح

 تاباطلا ضعب لوس | نبا لاق # ٍدَس.نم لح #8 اهقنع ىا © اهدج ىف © راتلاىلا اهريصمو طل

 7 0 كلذ 6 عز

 ءلا تدب ىف اهو اهلا
 ةورئلاسصنتمؤوفرشلاو

 ماعا 0 ةدحلاو

 | نوكيواهربدنم جرختو اهفنم لخدت اعارذ نوعبس اهعرذ ديدح نه ةاساس سايع

 ا لحلا كالذو فيل نم لح وه لفاو امكح التو ديد> نم تلح اهقنعوف امرا

 رج ىلع تدعقف تبعا ةءزجلا ةلماح مون تاذ ىه امنيف هه بطتحت تناك ىذلاوه

 نيا تا 0 ليح وه لقو ا_يكلهاذ اهفلخ ند اهبذ ذوق كاطم اهانا حيرت

 ةلاخ ) ةمان:ثرح 25 ةلح ما همم (ةا مارا طشنو لفشت (تهلتاذراران)'ةرخ الا ىف لكل

 ةخرطتق كوضشلاب اك تناك لاهو نرفاكلاو نيملسلان يب ةيعنلب ىعع تناك ةيعتلا هلا (كألا
 (دسنم :لنخ ) راثلا ف اهقنعف ( اهدج ىف )' نيملسملاب قيرطو دجعمللا ىلا ملسو هيلعللا لص ىلا قي رطىف

 تتامو هنأ كفا ىذلا' "فيل نم نسزراهقنع ىف لاش و نا ند ل



 كلذ ناكو بنو ىعمو كادب تفدقاع هلوقك هتاخ كيف دأ ا .٠ 0 اه هادب 0 2 كلش توا

 زجىا قو دل تك لضحو تايوالا نلكلا ءازج * هازح هي[ هوم يؤ رى

 هءاع تلددقو * لمفدقو

 هللاىض رد وءسم نا ةءارق

 هنا ىنور ب دقو هنع

 دلي ع ردنا لوا
 لاقو افصلا قر نيبرفالا

 هلا عمجساو هاحامص اي

 لاق بوا لك نم سانلا

 مال_لاو ةالصلا هيلع

 ىاي بلطاا دنع ىتاب

 0 اذا م ا نا

 مك ١ 1 للا اذه

 0 مل اولاق قدصم

 ةعاسلا ىدب نيب مىلرذت

 اذهلا كلا بهلوبا لاقف

 كاك ا تل انو

 رامخال ةءركت ةيتكتلاو
 ةهاركلوا مسالا ود اهب

 ىزعلا دنع ةمساتهمسا

 تهل تاذران ىلاهل امزالوا

 بهلاىباهتينكه لاح تةفاوف

 ( هلام هنع ىغاام ) ص

 (كشك اهو) قلل اه

 ةلو_طصوم امو ع وفرم
 هيودكمو ىا ةيردصموا

 هلام هعفنس ملىا ةيشكا وا

 ىذلاوهسانم هثرو ىذلا

 دلاتلا هلام وا هسفنس هسسك

 سايعنانغو فراطلاو

 ننك"ام *اميع :ههاىشر

 كلوش ناك هناىورو هدلو
 ىخخا نا لوّشام ناك نا

 ىف هنم ىدتفا اناذ اقح

 ىدلوو ىلاع
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 انثوعد اذهلا كل ان بهاوبا لاقف مهرذناف هب راقا عمج نينا 0 1 هلع

 ةم 12 ةنكلاوءاتك امناو هارخاو هاند امهبدارلاليقوت اراقب هصريل اريج ذخاو

 | تاما نه ناك امل هنالو ءركذ ءركتماف ىرتلادبع هعسا نالوا هتينكي هراهتشال |
 اكس بهل ىنا 000 5 ل تاذ ةلرق ينالوا هلاك فوزا ةقكلا تناك

 ريبعتلاو ءاعد دعل راخا < كر 9 ةلاطوأ نزع لجأ كلوا را

 لمفدقو تايواعلا بالكلاءا رح أن هنا: رح مس هللا هازح قازح

 ةلدسأ نع قىاثلاو هآدن 0 رابخا لوالاوا بلا دقو 1 هنأ هيلع لدبو

 هلراكتا ماهفتسسا وا بابتلا هب لزن نيح هنع لاملا ءانغال ىنن © هلام هنع ىنغاام

 ةهاجولاو حايرالاو حئاتنلا نم هلامب هبوسكم وا ه كو 6 مك اني 90 نسل[ اهلر

 | دقوماشلا قب رطىف نكنأ ةشرتفا لو ةتع هدلووا هعقس هنا نط ىذلا هلمعوا عامالاو

 | انالث ايم كرو ةدودعم مايأب ردي ةعقو داعلا ةسدعلاب بهل ونا كل ريعلا هب قدحا

 هشاط بيغلا نع

 53 ىعمو 0 5 تبدل شرق هيلعتسمء اف هاحابصاي ىدانف ل اك

 ءراخا وهف مولقد « ىح ٠ نك ادوسلا 5 اورجأتسا 7 نئنا 3

 هندي ةلو اهحاص ديلا نم دارملاو كالهلاىلا ىغفملا راس اوه بائتلاو ترسو

 هللا ىلص بالا ىر هنا لقو هعيمجو هلكزع ىلا ضءِس ريعتلا ىف برعلاةداع ىلع كلذو

 مهل وقكوهف ندلاةل> دارملاناكناو ديلا تركذ اذهلف هيقع ىداف رجح ماسو هيلع

 دبع نب ىزعلا دبع وه بهاوياو ديااىلا لاهفالا تفيضاف هدب تبسكو هدي ترسخ
 0و فا سإو هيه هل نا ىكو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا مع مئاه نب بلطملا

 02 نط | اهدا 02و هيف تلقا ةمكتو تفريش ةيتكلا ىو 1 تلق نك

 هنع لدعف ىزعلا درع هعسا ناك هلا كات فرعي مل هعماب هرك ذولف مسالان ود هيكل

 بهلتاذرانلاو رانلاىلاهل امو رانلا لها نمناك املهناثلاثلا كرششلا نم هيفامل ةينكلاىلا

 جر جرخا لوالا ىل 0 باو# ام رك ذيناب اريدح ناكو هتك هلاح تقفاو

 ادبت,م ليقو كله دقو هللاكلها لاش ام ربخلا جرم جرخا ىناثلاو هيلع ءاعدلا

 هسفن ىنعي بتو لاملا هب نوئعي ديلاتاذ ليلق نالف لاَب م هكلمو هلام ىني بهلىنا

 هللال وسر اعد امل دوعسم نبا لاق *«بسكامو هلامهنع ىنغا ام 0 هله تكلس دقو. عا |

 ىدتقااناذ اقحىخانااي لوقتامز اكنا بهل ا هءابرقا ماس وهيلع هللا ىلص

 ءااملاعت هللا ل زئاف ىدلوو ىلا ىمشت

 كبك امؤالالإَن د هعمججام ىا شاوم بحاصن 0 ندى نك امو هللا ا َذَعهْنَع

 رك نم نانالادإو نآل هذلو ىمن كك امو لقؤ هلام سار دعب مير ىا لامان

 ىذمرتااهجرخا مكسكن كدالوا ناو مكبسك نم متلكاام بيطا نا ثيدطلاف 1

 عقدي ام ىا هلامهنع ىنذي ”ىشث ىا ىا هلام هنع ىن

 2 ذالوالا:رثك ىعي 2 امندلاىفهلام كام ةرذ - الا ىف(هنعىنغاام) ديحوتلا نعهسفن رمسح (بتو)

 ا ا

 ب
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 1 ااا

 0 ضم ل
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 2 بهلىاةروس ) -هثأ هن. قوس

 كسفن كيلا تيعن لاق كيكسام مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف سابعلا يكب اهآرق امل هنال
 هلوةكىهف نيدلا ما لاكو ةوءدلامامت ىلع اهتلالدل كلذ لعلو لوقت امكل اهنا لاقف

 ثيم اذهلو لجالا ود ىلع هيبنت رافغتسالا سمالانالوا' كتيد كلل تلكأ] نإ
 ىطعا ءاحاذا ةروس 2007 مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو #2 عيدوتلاةروس

 ىلاعت هللااهف رش ةكمعف موي ماسو هيلعهللا ىلص دمع عم دهش نك

 « سج اهياو ةيكم بهلىلا ةروس ف

 « بهل ىنا ادب 00 كالهلاىلا ىدؤل نارسد باتتلاو ترسخوأ تكلم تيب هب

 رجالا نم

 كر ا ناو ةاللصل اهيلع هنالاتصخ ا ةوةكلهتلاىل مكيدياباوةلالوهلوقك" ةسفقل

 ةالصى هه لقو 36 نام 6 مف موت ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر هاللصام وهو

 ءاداؤ ايفاك كلذ لمح ثيح ديمعلاو ع

 هلرفغ دقو رافغتسالا اذه ىنعمام تلق نافذ فاو رضصنلا ةمنلا ع 16
 دحاو لك نمايالؤا ريغ هب ىدتفلل كلذب .للامدشتا هلا كلف رذلانامو ةسد نا دقات

 تلا دف ىلع ليلد هب الاف مضلا

 بدوام

 هتيصع عم ماسو هيلع هللاىلص ىنلانا ىلع هيبنت هيفف هداهتحاو هتدابعف عّق صقن نم

 كاران وه لقو هنود وه ند نك رافغتسالا نع ىغتسا ناك ام هداهحا ةدشو

 رااقصلا زوح نم لوقىلعو ماسوهيلع هللاىلص هئم ردص بينذنعال ىلوالاو لضفالا

 ليقو هنم رومالا كلت نم عقود نوكي نا ىسع امل هرفغتساو ىنعملا نو ءايدنالا ىلع

 هلوقىف كلذ هسما ىلاعت هللا نال رهاظ اذهو هتما بوبذل رافغتسالا هئم دارملا

 ملعا ىلاعتو هناحيس هللاو تانمؤملاو نينمؤمللو كينذل رفغتساو
 #« ةلظ نورشعو تابا سمحو ةيكم ىهو سهل ىنا ةروس ريسفت © 1 0 -

 « افرح نوعبسو ةعبسو 0

 ف أ

 ردياو تلو اكل لاف سايع نإ نع 2 4 بهل ىبأ ادب تين 0 لدحو نع هلوق

 ىنلادعص نيبرقالا كن ريشع ىاب رهف ىناب ىدانو اف صلا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص

 رظنيل الوسر لسرا عطتسومل اذا لجرلا لءأط اوءّحا ىتح شير 5 نوطل ىدع

 ريغتنا دير“ ىداولاب اليخ نا مكتربخاوا مكتبارا لاقف شيرقو بهلوبا ءاجت وهام

 ىدي نيب ريذم مكل ىناف لاق يلا كاياع اع رجام معن اولاققدصم متنكا مكيلع

 بهل ىن دا ادب تدب دا تلاونق | ب املا ا كالا بهلويا لاَقؤ ديدش 0

 ,اعطبلا ىلإ جرخ ماسوهيلع هللاىلد ىنلانا ةياور فو بسك امو هلامهنع ىتغاامستو

 ةيكم بهل نأ ةروس 4

 4 تابأ سخ ىه ىذ

 اة
 باتتلا (بهلىبأ ادبتسن)

 ةباشامهلوق هنمو كالهلا

 مرهلا نمةكلاهىا ةيان ما

 هلال هادي تكلم ىنعملاو

 ىريلا رح ذخا ىورياف
 هيلع هللا ىلص هللالوسر ه

 ملسو

 ل
 اهاكىعو بهل وبأ اهيف
 اهنالكو سمح اهنايآ ةيكم
 اهثور> ون و ريشعو ثالث

 © اذر>نوعبسو ةعس

 (ميحرلان محرلا هللا م كا

 سابع نبا نع هدانسابو

 ادبتسن ) ىلاعت هلوكىف

 امل هنا كلذو ( كك نا

 مالسلا هيلع هيدنل هللا لاق

 نيب رقالا كب ريشع رذباو |

 هللاقف هلللالا هلال اولوق

 انتوعداذهلا دماي كلايت

 ىبا اديتيت هيف هللالزناف
 ادي ترسخ لو, بهل

 اك
 ريخخ لكنه بهل يبا



 "نوال ءزحلا)

 ( كير دمحم بسف )

 هلادماح هللا نا_عس لقف

 ( هرفغتساو ) هللصفوا

 سف « ىقهو اهضاوت

 هنا ) رافغتسالا ىلع مدوا

 (اراوت ) لزر ملو ( ناك

 لاوقلا رثكلا ناوحا

 داسعلا ةفص ىفو ةبوتلل

 ةيوتال لبففلا'' ريثكلا

 هللاىوضر رمينا ىودبو

 لاقو ىب اهعمس امل هنع

 شاعولاوزلا ليلدلامكلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 عا هللا ونيتتساهدعب ماسو

 لصف (كءردمح سف )

 كلذل اركش كبر سماب
 8 رنزلا نه( ءرفعساو )
 ازوامتم (اباون ناك هنا )

 ىل» هللال وسر ىهنف اهحر
 هذه 3 ماسو هيلع هللا

 توللاب ةروداا

 ه1
 0 _ مسالا ا

 ةعكلا لخدف رويسملاب ادب 3 لد امل هنا ىور همعن ىلع ادماح هل لصفوا هيلع

 46 هرففتساو 98 ماركالا تافص ىلع هل ادماح لالجلا تافصب للاىلع نتأفوا هدعو
 هنعو هريغ ىلا تافلالا كم طرف امل اكاردتساو كلمعل اراصقتساو كسفنل امضه

 ميدقتو كتمال هرفغتسا ىلإقو ةرم ةئام ةلبالاومويلا ىفةللار ةغتساىنا مالسلاوةالصلا هيلع

 كار ام لف قلخلاىلا 0 لوزنلا قب رط ىلع رافغتسالا ىلع دلل مث عيبستلا
 0ك الار يدلكملا ىلح دف تعش | نا 6 اوت ناكدنا ل هلق اتيأ والا بش
 ملاسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 0 هلاو ةكم ع لبق تلز' ةروسلانا ىلع

 © اباوت ناك هنا هرفغتساو كير دمحم عبسف © هلوق © للاةقانو هَللاتيبك هلاميظعتو

 ردب خايشا عم ىلخدي رمع ناكل اق سابع نبا نع (قال هب قحال ذئنيح كاف ىنعي
 مهاعدفلاق متماع دقنمم هنا لاقف هلثم ءانبا انلو انعم ىتفلا اذه لخدي مل مهضعب لاقف

 نولو_هام لاق مهيريل الا ذئموي ىناعد ناك هنا 42 لاق مهعم ىناعدو مون تاذ
 هللادمحت نا انما مهضعل ل اقف ةروسلا م ّح حفلا و هللا رصن ءاحاذا ىلاعت هللالوقىف

 لوس كلذك ا ىللاقف أش لق ماف مهضعب تكنو ايل جتقاو انارصن اذا هرفغتسنو

 هلعا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لجا وه تاق وه اه لاقال تاق لاق سابع نباإي

 ناك هنا هرفغتساو كبر دمحم عبسف كح ةمالع كيف متألاو هللارصن ءاجاذا لاقف

 هللا ىلص هللا ل وسر ىلصام تلاق ةشئاع نع (ق)) ملعتام الا اهنم ملعاام رمع لاق اون

 انبر كناحمس اهفلوَشب الا عملاو هللارصن ءاجاذا هيلع تلزنا نا دعب ةالص ملسو هيلع

 نا رثكي ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناك تلاق ةياورىفو ىلرفغا مهللا كدمحمو

 ىفو نا رقلا لوأتي ىلرفغا مهللا كدمحو مهلا كناحس هدوجح-و هعوكريف لوقب

 و هللانا- هعس نم لوقلا رثكي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لور ناكتلاق ةياور
 تكا اخر اذاف ىتماىف ةمالع 6 :| ىو ىنريخا لاقو هيلا بوتاو هللا رففتسا

 جفلاو هللارصنءاج اذا اهتنأر دقف هيلا بوتاو هللا رفئتساو هدمحيو هللاناحس لوقنم

 ناكدلا ءرفغتساو كير دم عشق امناوفا هلاك دىف نواخدن نئانلا تيارو ةكم ف
 هيلا تيدن هنا ماسو هيلع هللاىلص ىنلاملع ةروسلاهذه تلزت امل سابع نبا لاق اباوت
 لكلا قةدانزلا ملة وتلاو عوبستلا ىماذ هل>١ برتقا دق هنا ملعا نسحلالاقو هسفن

 ىعمىفليقو نيتتس ةروسلا هذه لوزن دعب ماسو هيلع هللاىلص ىبالا شاع لبق حلاصلا

 تنأ لتهاف انوفا هاند نواح دي. ىءانلاكيزازو مفلاو ارَسَن ءاحاذا رولا
 اندإا قالا رد نب را انس نبع ةعاطلا دهن لاغتخالا» رافغتسالاو ديمحلاو جيبسنلاب

 ةدح محا مث هلالجم قيملال امم كير هزت امدحا ناهي و. ميستلا ىءدمىفو ٌةرخ > الاو

 ركشلاةالسص هب ىنع لبق مث ةالصلا ءازجانم ءزج موبسنلانال كيرل لصف ىناثلاو

 (وهو)

 | قدص نا ىلع هل اداح نولوَسش ةملظلا تناك امع ههزنف وا تاعكر ىنامث ىلصو

00 



 رعاك هه هذه زك

 فئاطلاو .ةكم لهاك ةفثك تاعامح ## اساوذا لان ذى نول سانا |

 وا ترصبا ىنعي تيار نا ىلع لاح نولخديو برعلا لئابق رئاسو نزاوهو نِئلاو
 ترَع ىعع هنا ىلع لاَ لوعقم

 ئشال اولا ملق اذام لاق 0 عرف أ 5 هدالبو هضرا ةكم م هيلع هللا ع اذا

 احلا هللا ذاعم ملسو هياع هللاىلص ىنلا لاقف هوربخا ىتح مهب لزب ملف هللا لوسراي

 ةرمشع نيلسملا نم ةكم مق دهشنم عيمج ناكو قسا نبا لاق مكتامت تامملاو كايت

 هلل اللص هللا لوسر ماقاو نا ةئس ناضمر نم نيقت لايل ريثمل“ةكم عنا ناكد فل
 فيقثو نزاوهىلا جرخ مث ةالصلا رصقب ةليل ةرمثع سمخ اه دعب ةكمب ماسو هيلع
 ليته مفلاءاععنل ى نم الجز اواتق ةعارخنا ةربرهىا نع (قر انخ |وار دك
 | لاقو هياعىتاو هللا دمشسانلا ىف ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ماقف ةيلهاجلا يف مهل

 ىلإ دحال لحم مل ااو الا نيتمؤملاو هلوعر اهيلع طلسو ليفلا ةكف نع

 الف هذه ىتءاس اهناو الا رام نم ةعاس ىلتلحا امئاو الا ىدعب نم دحال لحتالو

 هلل_:ةنمو دشنملاالا امتطقاس لحتالو اهكوش عطقبالو اهالخ ىلت الو اهديصرفنب
 هلمئاناف رخذالا الا سايعلا لاقف يش نا اماو ىدتش نا اما نيرظنلا ريخم وهف ليتق

 لسحر هاشوبا ماقفرخذالا الا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف انتوسو انرويقل
 اورتكأ ماسو هياع هللاىلص هللال وسر لاقف هللالوسراب ىلا ورتكا لاقفنِعلا لها نم

 اماو # ماسوهيلع هللا بصهللال وسر نم اهمع”ىتلا ةيطخلاىنعي ىعازوالا لاق هاشينال

 ءاج اذاىنءي هللارمصن ءاحاذا ىلاعت هلوةفريسفتلا
 اهمدشت ليل امتاكوأب هل رومالا عيمج نا رصنلا ىجي ىنءدو شر مهو

 ردقملا الملا كلذ هلم ارشح 0 تق ا 38 0 هلع او ا لى اهتقو نع

 كاداع نم «ىلع هتلوعمو هللا رمصن دمحماي كل

 | | بيسلاكوهو كالا ل 0 راهظالاو ةناعالاوه رصنلانا معلا

 ءراهظاو نيدلالاكا وه ريعللا ل فو عقلا هلع فاطعو رضتلارك تاكا دول جفال

 / © احاوفأ هللانيدىف نولخدي سانلاتيأرو يطيل ا وعأ لل لاقالاوه عفلاو
 هللا عق امل ن للا لاو لاق ريغ نم 1 هرساب ةلبقلا الاسر راو اسحز ىلا

 لها اد هللا رفطظاذإ ضع اهضعب تروا تاق 3 ماسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع

خدي اوناكف نادب هب مك سلف.ل ل.فلاب تاكا نم مهراحا دق ناكو مرا
 هللاني دف نول

 انلاب دارا ليقو م ادداو اددا و نولذدب | وكنا كعل احاوؤأ ءاالهأ

 | فءضامه نع ! لها كلانا لاق م اصوهيلع هللاىلص هللالوسر نا ةربره ىنا نع (ق)

 ١ اهرثتهلا هفاضاو مالسالاوه هللان دو ة ةماع ةيكشاو ناعناعالا َةدّنِفا قراو ايوأق

 (نولخدب ساللا ككاو

 الع سانا وب لاحوو

 وا ترصصبا ىتعع 3

 ىلع نان لوعفموا تع

 هللا ندىف) تالعىنممع هنا

 لعاف نءلاح وه (احاوفا

 عسفاذا باوج ونواخدي
 كايا هللا رمصن ءاح اذا ىا

 ا
 نواح الي نعل! لها تءارو

 تاعامح مال_سالا ةله ىف

 نولخدياوناك امدسةريثك

 نينثاوادحاو ادحاو هيف

 نينلا

 1 “ تاررز

 نولخدي ) مهريغو نيل

 0 ا هللا ند ف

 تيما كلا صا ايون



 ه5 هد. (نوئالثلا ءزلا)
 لام مث هب عشوتف هيون ذخا لستغا الث ةيوثب هرتست هتنبا ةمطافو نيِاارثال اه ناو

 هتريخاف كي ءاحام ”ىناه مأي الهاو ابحر لاقف ىلا فرصنا مث ىحشلا تادكر نامت
 تا ند انماو تردا ند انرد>ا دق لاقف بلاط ىبا ن ىلع ريو نيا>حرلاربذ

 * تيبلاءاح ىت- سانلا نامطا امل جرخ ماسو هيلع هللاىبسهللال وسر نا مث امهلتشت الف

 ناك اند هفاوط ىضت الث هدي نح؟ نكرلا ماتسإ هتلحار ىلء اعس هب قاطف

 0 كف نادع نم, ةمامج ابق دح وف 2 ةبمكلا حاتفم هنم ذخاوةلط نبا

 125 ريخلاو :ساننلا ةلدكتسا نقو ةمكلاتاب لع تفقو مث اهحرط مث هديب

 هددحو نارحالا 000 هدع رمهأ وهدعو ىفدكص هل كب رشال هددعو هللاالا هلاال

 جاحلاةياقسو تيبلا ةنادس الانيتاه دق تحن ىهف ىعدي لاموا مدوا ةرئام لكالا

 نوعبرا لبالا نه ةئام ةظلفغم ةيدلاهيفف اصعلاو طوسلاب دمعلا هيش اطلا لتقوالا

 ةيلهايملا ةون مكتع بهذا دق هللانا شيرق رمشعماب اهدالوا اموطب ىف ةفلخ اهنم

 كنتلخلاتا ىلا أي ةياالاءذه الث مث بارتنم مدا و مدآ نه سانلا ءاب الاب اهيظعت و
 خا اريخ اولاق مكيف لعاف ىنا نورتام شيرق رشعماي لاق مث ةيالا ىتاو ركذ 0

 ماسو هيلع "رز ءاقلطلا م متاف اوبهذاف لاق ميرك خان تاو م

 لجل مث ءافلطلا ةكم لها اًومس كلَذِفة 00 مهنم هنكما هللاناكدقو دجلاىف
 لاقف هدي ةيعكلاحاتفمو بلاط ىبا نب ىلع هيلا ماقف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ناهعناملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف ةياقسلاو ةباجسانيب انل عما هللالوسراي

 ةعيبال سانلا عما ولاقربو ءاذو موب مويلا نافعاي كحاتفم كاهلاقفل ىعدفةهلط نبا
 هذ لفت بالعجلا نب رمعو افصلا ىلع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر مهيلا سلخ

 لاحرلاة هه ند غرف املف اوعاطتسا يف ةعااملاو عملا ىلع هن وع اسف سانلا ىلع ا

 ىلا كيم ا ةدح ديرب ةبما نب ناوفص 2 ريبزلا ن نب ةورع لاق ءاسنلا عباب

 جرخدق ىوق ديس ةيمانب مناوفص نا هللالوسراي ىحمج ا بهو نب ريمعلاقف نول
 هللا لوسراب لاق نما وه لاَقف هللا ل وسراي هئماق ا ةسقلس فذقيل كتم ايراه

 لخد ىتلا هتمامع ماسو هيأع هللا ىلد هللال وسر هاظعاذ كناما هءفرعن ايش ىطعا

 ناوفصاي لاةف رحب بكري نإ ديرب وهو ةدجم هكردا ىتح ري<ع اهب جرحت ةكم اهب
 هيلع هللاىبص هللا لو-راي ناما اذهف هكا نا كفن ىف هلال ر كذا ىعاو ىنا كادف

 سانلا ل لضفا ىعاو ىنا كادف لاق محلا ىنع بزع ١ كليو لاقف هب كتسح ماسو

 كلمو كفرش هفرشو كع هنع كتمع نا سانتاريخو سانلاماحاو سانلا رباو

 ىتح ههم هب عجرف مرك او كلذزم ملحا وه لاق ىسفن ىلع هفاخا ىنا لاق ككلم

 ىتنماكنا معزي اذه نا ناوفص لاقف ماسو هياع هللاىلص هللالوسر ىلع هب فقو

 نإا لاق رهشا ةعبرا رايخلاب تنا لاق نيرهش رابخلاب كلذىف ىنلءجاف لاق قدص لاق
 وعدب افصلاىلع ماق اهاخدو 3 ع نيح ماسو هيلع هللا ىلص قتلا ىنغلو ماشه

 .ماس و هيلع هللا ىلص هللالوسر نا نورتا مهنب اهف اولاقف راصنالا هب تقدحا دقو

 ( اذا )
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 ( رصنلا ةروس ) 2 ه5 زو
 لاقواولئاقل' ةمدتللاب اسان وءجدق اؤناك اور معن ليهسو لهح ىازت ةقركعت ها

 صاو امكلتاقنم الا الئاقتال اههئثعب نيح ريبزلاو دلاخ ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مويلا الخاد هحوت نيح دهس لاقف ىلا نم ساناا ضع ىف لخدب نا ةدابع نب دعس

 نب رمع وه لبق نيرجا-هملا نم لجر اهعمسف ةم رملا لمست موب مويلا ةمدلملاموي
 0 امو ةدابع نب دعس لاقام عسا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسرل لاقف بالطخلا

 1 بلاط ىنا نب ىلعل ماسو هيلع هللا ىل-- ىتلالاقف ةلوص شيرقىف هلزوكينا

 ناو ناتق يمر لف نيكم“ لعاب نكي ملف انه لح ىذا نكف هارد
 هللامهمزهف مهولتاتفةكم لفساب شدءاحالاو ركب ىنو شيرق ىلع مدقف ديلولا نب دلاخ

 الجر رشع ةثالثوا الحر رشع انثا نيكرشملا زم لتقو كلذريغ.لاتق ةكع نكي لو

 نب دلاخ ليخ نم ءالملا نب ةلس هللا ةئهج نم لجراإلا نيملسملانم لته ىملو

 اَهرطاكلسو اذش ديلولانب دلاخ نإ سينخو'رباجنب زرك امهالاّغب نالجرو دياولا
 نيح نيماسملا ند هاما ىلا دهع دق ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر ناكو هش رط ريغ

 ناو مهلتَع امها مهنم ارفنالا مهلئاقنم الا اولئاّشالناةكم اولخدي نا مهما

 هلال هلتش ما امئاو حرس ىنا نب دعس نب هللادبع مهتم ةمكلا راتسا تحن اودحو
 هب ىنأ ىتح هبيغذ ةعاضرلا نم هاخا ناكو ناعع ىلا رفف اكرمشم ديراف ماسا دق ناك

 لطخ نب هللادبعو هلهئءاتساف ةكم لها نامطا نا دعب ماس و هيلع هللاىلص هللالوسر

 هللا ىلص هللا لوسر هئميف السم ناك هلال هلت يما امناو بلاغ نب ميمت نت نه لجر

 هلع ذي نا ىلوملا ماو الزنملزنف املسم 0 و همدخيىلوم هلزاكو اقدصم ملسو هيلع

 اكرشم دترا مث هلتقف هيلع ادعف أيش هل عنصي ملو ظقيتساف مانو اماعط هل عنصيو اسي

 ثريوملاو هعم امهلتش 7 م هللال وسر ءاجح# نانفت ناتنق هلزاكو

 ىراصنالاهلتقل هلت سما امناو ةباسصنب سقمو ةككب هيذؤي نمناكو بهون. دقن نبا
 تناكو تطل ذنع قلتالوم راسو انتيض سيوف ىلا ةعوج رو اطخ نانا لد

 هنارعا تلا نعال تزرهف ةمرككع اماف لهجت ىأ نب ةمركعو ةكع هداك 0:

 تجر هنمأف ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر هلت نمأتساف ماشهنب ثرحلا تنب ميكح ما
 ديعسوإةةف لطخ نب هللادبع اماو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر هب تنا ىتح هيلطىف

 هلتقف ةبابص نب سيقم اماو همدىف اكارتشا ىماسالا ةزرب وباو ىوزخلا ثيرحنبا
 ىرخالات ب رهو امادحا تلتقف لطخ نبا اتنبق اماو هموق نم لحر هللادبع نب ةلم
 ىت> تيغتف ةراساماو اهئماف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اهل نهؤتسا ىتح

 لجر اهاطوأ تل شاف اهنماذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل نموت

 هلتقف ديقن نب ثريوملا اماو اهلتقف ملمالاب باطخلا نب رمع نمزىف هلاسرف سانلا نم
 كم ىلعأب ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لزت ا ىناه ما تلاق بلاط ىنا نب ىلع

 ىعوزخلا بهو با نب ةريه دنع تناكو موزخم ىبنم فن ناحا نسل ل

 باب امهماع تقلغاف امهنلتقال هللاو لاقف ىخا بلاط ىنا ن قلل ا تلاق

 00 نيليتش هلدج وُ "9 ىلعأب وهو ملسو هيلع للا لص هللال وسر تلج مث ىتب

 2س اله اخو 2



 4 ه5 1- «نوئالثلا ءزلا)
 هللا لوسر ىنا ملعتنا كلنأي ملا نايفس با اي كحيو لاقدعب ًايشىنعىنغا دقل هريغ هلا
 ىتح اهنمسفنلا ىف ناذ هذه اما كلصواو كمرك او كللحا ام ىعاو تنا ىباب لاق

 هللا لوسر ادمن او هللاالا هلا ال نا دوشاو ملسا كحيو سابعلا لاقف اك ندا

 نا هللا لوسراي تلقف سابعلا لاق ملساو قحلا ةداهش دهشتف كقنع برضت نا لبق

 ' نايفس ىبا راد لخد نم معن لاق أيش هل لعجاف رختلا بحب لجر اذه نايفس ابا
 فرصتي سي هذال نما وهف دجمملا لخدنءو نما وهف ةياب هيلع قلغانمو نما وهف
 لبجلا مطخ دنع ىداولا قيضمب هسيحا سايعاي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ملسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر ىنرما ثيح هب تح رت لاق هللا دودج هن رمت ىت>

 سانعاي ءالؤه نم لاق ةليبق هب ترم امك اهتايار ىلع لئابقلا هب ترو لاق هسبحا نا

 ىلام لوقف ةنيزم لوقاف ءالؤهنم لوقبف ةليبقلا من ميلسلو ىلام لوقيف مياس لوقاذ
 ال ل2 انزع هيرخلا اذاقءابع ىلاساالا ةلسق زر مآل لئاتقلا تادف ىج ةتيزملو

 اهل لبق امناو ءارضحلا هتبيتكيف ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىم ىتح نالف ىنلو
 الا مهنم ىربال راصنالاو نورجاهملا اهفو اهيف هروهظو ديدحلا ةرثكل ءارمضحلا

 هللاىلص هللالو_سر اذه تلق سايعاي ءالؤهنم هللاناحس لاقف ديدان م قدحلا

 ابااي هللاو ةقاط الو لقنم ءالؤم دحال ام لاق راصنالاو نب ر>اهملاف ماسو هيلع

 اذا معنف لاق ةوبنلا اهلا كحيو تلق اميظع كيخا نبا كلم عبصأ دقل لضفلا

 رسما ف عرصفق ةكم ىتا ىتح اميرس جرحت مهرذط كموقب نالا قحلا تاقف
 0 دمع [ذه شرق ريقعماب هنوص, لعاب
 ليما لخ ونملاق كراذ انع ىفتامو كه و اولاق نما وهف نانفس :ىنا راذ:لخد

 ءاجو لاق دما ىلاو مهرودىملا سانلاقرفتق نما وهف هباب هيلع قلغانمو نما وهف
 هاعيابو املساف ملسو هيلع هللاىبص هللا لوسر ىلا ءاقرو نب ليدبو مازح نب يكح

 ىلا مهن ز اوعدب شيرق ىلا هيدب نيب ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر امهثعب هاعباب الف

 هللا لص هللالوسر دنع نم ءاقرو نب 0 مارح نا ع جارح الو ذاحألا

 ليخ ىلع هرماو هتيار هاطعاو ريبزلا اهرثاىف ثعب ةكم ىلا نيدماع ماسو هيلع

 ثيح حربت ال لاقو نوجحلاب ةكم لعاب هتبار زكربنا ءيصاو راصنالاو نبرجاهملا

 ىلا ىهثا امل ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا مث كيت أ ىتح ىتار زكرتنا كنما

 هللاىلص هللالوسر ناو ةربح درب هيلع ةقشب ارجمعم هتلحار ىلع فقو ىوط ىذ

 ىتح عقلا ةيةمركا م ئاو نع لخد نع هلل اعضاوت هسأر عضيل ماسو هياع

 ةكم لخد ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا مث لحرلا ةطساو سمي داكل هنوئثع نا

 ىنو ةعاضق نم ملسا نميف ديلولا نب دلاخ صماو ةكم ىلعاب هتبق برضو
 نب ثرحلا ونبو شيرق مهترفنتسا دقو ركب ونب اكو هلم لفسا نم اولخل نا

 ن.ناوفصناو ةكم لدم او ناو مهتما شيباحالا نم ناكنهو فام دبع

 (( ةيما )



 ردا و - 5 -_- 65١

 هركشل ادعتسم هدوروأ انقرتم نكف هتقو نم رصللا ترد دقو اشف

 هنع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هتباةىلع ةكمب اميقم كلذ لبق ناك دقو هلايعب

 بلطملا دبعنب سابعلا لاق نارهظلا ىم ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لزت الثضار

 لق ةونع كك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد نكل هللاو نشارك حايص اوذئتلل

 لال وسر ةلغب ىلع تسلك لاق ىعدلا رخآ ىلا شيرقل كالهلا هلا ولا ف
 بحاصوا اباطحدحاىلعل كارالا تئجىتح اهياعتج رح ءاضيبلا ماسو هيلع هللا ىلص
 هيلا او>رذعل ماسو هيلع هللا ىلص هلال وسر ناكمي مهربخيأ ةكم لخدي ةجاحاذ وا نبل

 هلت رخامسمقلاو اهلعريسال ىلا هللاوف سايعلا لاق ةونع اهلخدي نا لبق هوئماتسيف

 نايفسوبا لاقف برها اهتشمح ةعازخ نارين هللاو هذه ليدي لاقف طق انارين ةلءالاك

 فرمف ةلظنحابا اي تلقف هتوص تفرعف اهنارين هذه نوك نا نم لقاو لذا ةعاز>

 نايفسابا اي كحيو تلق ىماو ىبا كادف كلام لاق معن تاقفلضفلا ابا اي لاقف 0

 _ نيلسلا نم فالآ ةرشعب هب مكل لبقال امب ءاج دق ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر اذه

 ىتح ةلغبلا هذه زو بكراف كقنع نبرضيا كب رفظ نا هللاو تلق ةليخلا امو لاق
 3 هايحاص عجرو ىقدرف كلدئماتسات ماسو هيلع هللا ىبص هللال وسر كك نأ

 نيإسملا ناريث ند ران تراحم الك ملسو هلع :هللا ىلص هللا لوسر ةلغل ىلع هب ضكرا

 هللا ىلص هللال وسر ةلغب ىلع ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر رم نولوشو لا نورظنم

 نايفسابا ىأر الث ىلا ماقف اذهنم لاقف باطلا نب رمع راني تررم ىتح ماسو هيلع
 2 ديعالو دقع ريغل كل .كما ىذلا هلل دزلا هللا ودع نايفسوا لاق ةلغللا زحي ىلع

 ةبادلا قيسق اك هتقيسف ةلغبلا تضكرو ماسو هيلع هللاىلد هللالوسروت دتشي جرخ

 هللا لص هلال وسر ىلغ تلخدف اميرس ةلغيلا نع تمحتقا) لاق ىلتبلا لج رلا ياكل
 هللا نكما دق نايفسوبا هللا ودع اذه هللا لوسراي لاقف رمع هيلع لخدو ماسو هيلع

 مْ هن ردأ دق 2 هللا لوسراي تاقف لاق هقنع برضا قعدف دهعالو دّقءربغإ هم

 ةلالا كيجاسال هللاو تاقو هسارب تذخاف ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا تساح

 لدوحر هنأ اللا اذه عئصل م هللاوف رمي داهم تف هناشىف رم كا ف و دحا

 هللاوذ سابعاي الاهم لاقف اذهت اقام بك نب ىدع ىت نه ناكولو فانم كيع ى ند

 ملعا ىنال الا كاذامو ماساول باطلا مالسا نه ىلا بحا ناك تلمس مو. كمالسال

 ماسا ول باطلا مالسا نم ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا بحا ناك كمالسا نا
 هءبىاق تحل اذاف كلحر ىلا سامعاي 3 بهذا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقؤ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ه,تودغ عصا الف ىدنع تارف ىلحر ىلا هه تهذف لاق

 هللا لوسر ىناو هللا الا هلاالزا ملعتنا كلنأي ملا نايفسابا اب كحيو لاق هآر الفملسو

 0 يلا يي

 أ
 أ

 2 ا 2 22 ب 2 22 222 2©©١“©>[©6)[ى[ى[صُُصٌُؤ[ُؤ[ٌُ[ 2200



 ه7 هد١ ا انواالثلاءز ,ل)ْ

 أش اهنم برَقق اهل ةئيعملا 1 اقوا ىلا 0 ههحوتم تارردملا ناب راعشالل 0

 ةئاردىم معرقاو اهمحر ىب موقلا سما كنا ىلعاي لاقف ادب نيب بدي امالغىلعنا

 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا ىلع فشاف اًراخ تئج م” نءجرا الف ةحاحىف تنِجدقو

 سم ىلع كا هللا ىلص هللال وسر منع ىرا دقل نايفساباا, كحيو لاذ ماصو

 اذهكنب ىرصصاتنا كلله دمع تنباي لاقو ةمطافىلا تفتلاف هيف هملكت نا عطنا

 ريجم نا ى غلبام هللاو تلاقف ىهدلا 0 ىلا ٍبرعلا ديس نوكف سانلا نيد ريع

 ىرا ىنا نسمالبا اي لاقف ملس و هياع هللا ىلص هللالوسر ىلع دحا ريح امو سانلا نيب

 كاك ىب دنس كنكلو كنعىقي ايش ملعا ال هللاو لاقىندتناف ىلع تدتشا دق رومالا
 (لطاا6 ههاواللاق اشىنع اسغم كلذ ىرتو لاق كّضرا, قحلا مث سانلا نيب رجافمقف

 ترجا دقىا سانلا اهيا لاقف دملا ف نايفسوبا ماقف كلذريف كلدجا النكلو 7
 ادمح تتح لاق كءارو ام اولاق شيرقىلع د بكر من سانلا نيب

 نبا تنج م اريخ هدنع دحا لف ةفاحت ىبا نا تلج مل اقيإع دراي هللاوذ هتملكف

 دقو موقلا نيلا هتدحوف بلاط ىنا نب ىلع تدنا مث موقلا ىدعا هتدج وف باطخلا

 3ع لاق كاذامو اولاقالءا انش كلذ ىتقي له ىردا ام هللاوف هتعص ءوشب لعزاشا

 0ع دازام هللاو كليو اولاقاللاق دمحم كلذزاحا لهف اولاق تاعففذسانلا نيب ريحا نا

 هللال ور سماو لاق كلذريغ تدجو ام' هللاو اللاق تلقام كننع ىنغي اق كب بعانا

 هتنبا ىلع ركب وبا لخدف هوزهجب نا هلها سمأو زاسهجلاب سانلا ملسو هيلع هللا ىلص
 قال ور كما نب ىالاقفماسو هيلعهللا لص هللا ل وسر زاهج ضب حصأ ىهو ةشئاع

 ىردا ام هللاو ال تلاق ديري هنيرت نياف لاق معن تلاق هوزهجم نا ماسو هيلع هللا ىلص

 دسجلاب مهيماو ةكمىملا رئاس هنا سانلا ملعا ماسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر نا من

 سانلا زهج" اهدالب ىف اهيل ىتح شيرقنع رابخالاو نورعلا ْذخ مهللا لاقو ولا
 هللا ىلص هللا لور هيلععمجا ىذلاب مهرب شيرقولا اباتك ةمتلب ىلا نإ بطاح بتكو

 هياع هللا ىلص هللالوسر ىشم مث ةنجتمملا ةروسريسفتىف هتصق تمدقت دقو ملسو هيلع

 ىرافغلا فاخنب هيّدع ن . نيصح نب | هو مهارأل ةئسدملا ىلع فاذعساو هر ماسو ا

 0 ةنس ناضمر نه نيش ريشعل ل ةكملا ادماع ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر جرو

 ناب ديدكلاب ن 'راك اذا ىح هعمسانلا مأ صو ماسو هي هلدع هللا ىلص ام! 3 صق ةرجلا ن

 ا سلا ل والا 2ر22 نارهطلا نع لون ئتحأ ىشمم رطفا ماو نافسع

 رامخالا ت 3 مع دقو ن رارهظلا ر كلر الك 3 حا هنع نيرجاهللو داصنالا ن 5 تناك

 لعاف وهام نورديالو ما لجل هيلع هللا ىلص هللال وسر 0 ربخ مهيتأبالو نذل 9نع

 نوسسجا ءاقرو نب ليدبو مازحنب مكحو برح> نب نايفسوبا ىلايللا كلتىف عر

 بلطملا دبع نب سايعلا ناكدقو 3 نوعع-ا وا اريخ نودي له نورظنممو راخالا

 (هلاس)

 ' اهم ةفحح اب هنقل ماه نتا اق قييرطلا ضعبن ملسو هيلع هللا ىلس هلا لوسو ىقل



 ١ نواس ته بند

 هل 4اس جيسون جاباز رص + ١

 1 هي هده اف- 1

 ئجلاب لوصملا ن ع ربع امو ع دالبلا راسو ةكم غو نين ءؤملل هلا رصن سنج

 أدلت آلا ةيناؤ اننا كفلخ ة» اذ ننقل نا كرا

 ادب عزتت ماف السا تمن * ادلاو انكوأ اذْلَو ودصكادف

 اددم اوتاي هللا دانععداو © ادتعاارصن هللاكادهرمصناف

 اديرت هه>و افسخ ميسنا # ادرمتدق هللا لوسر مهف

 ادعوللا كوفاخااثيرقنا * اد,زم ىرحم رعاكقلفىف

 اًدعرةادكى ل اولمو :« اديك ولا كقايم اوضه

 اددع لقاو لذا مهو * ادحا وعدا تسلنااومعزو

 0 ميمو امكر انواتقو * اد جه ريتولاب انو مه

 ادبا ارمصأ هللا كادهرصناف

 لوسرل ضرع مث ملاسنب ورم اي ترصن دق ماسو هلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف

 مهو بمكىنب رصنب دهشتل ةباصسلا ,ذهنا لاقف ءامعلان م نانع ماسو هيلع هللاىلص
 هللا لور ىلع اومدقىت> ةعازخ نمرفنىف ءاقرو نب ليدب جرخ مملاسنب ورمت طهر

 مت مهيلعركب ىنب شيرق ةيهاظمبو مهنم بيصا امب هوريخاف ةئيدملا ماسو هيلع هللا ىلص

 مكن اك سانلل لاق ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو ةكمىلا نيعجار اوفرصنا

 ىت> هاحصاو ءاقرو نب ليدب ىغمو ةدملاف ديزيو دقملا ىف ددشي ءاح دق نايفسىباب

 دقعلاىف ددشي ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلا شيرق هئعب دقنافسعب نايفسابا اوقل

 تلبقا نبا نم لاق اليدب نايفسوبا ىتل الأ اوعنص ىذلان٠ اوهر دقو ةدملاىف ديزيو

 لحاسلااذهىف ةعاز> ىف ترسلاةماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىنا هنانظو ليدن اي

 نايفسوبا لاق ةكفملا ليدن حاد الف اللاق ادهم تدتا لهو لاقىداولا اذهناطب ىفو

 هتفف اهرعب نم ٌدخاف هتقان كريمىلا دمعف ىونلا اهنم فاع دقل ةن.دملا ءاح ناك نال

 مدق ىتح نايقشوبا جرخ مث ادحم ليدي ءاج دقل للاب فاحا.لاقف ىوتلا هق ىارذ
 نايفسىبا تنب ةبيبح ما هتنبا ىلع لخدف ةئيدملا ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلع

 | ةينب ىا لاقف هنع هتوط ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر شارف ىلع سامبا بهذ اف
 هللا ىلص هللا لوسر شارفوه لب تلاقف ىنع ه تنغر ما شارفلا اذهنع ىن تنغرا

 هللا ىلص هللا لوسر شارف ىلع ساجن نا بحا مل سجن كرشه لجر تناو ملسو هيلع

 هللا ىلص هللال وسر قا ىتح جار من رش ى دعا ةِش اي كباصا دقل هللاو لاقف ملسو هب هيلع

 هللال وسر هلملكي نا هملكفر 9 ىبا ىلا بهذ م [!شدلع در ماف هملكف م اسو هيلع

 كلعفشا انا لاقف هملكف هملكف باطخلا نب رمعىنا مث لعاشب انا املاةفملسو هيلع هللا ىلص

 | ىلع لخدف جرخ مت هب مكتدهاج رذلاالا دجا ملول هللا وف ماسو 3 هللا ىلص ىبللاىلا

 نسحلا اهدنعو ملسو 7 هللا ىلص هللا لوسر تن ةمطأف هدنعو كلا نإ لع



 ةسدم رصنلا ةروس 0

 © تايآ تالثىهو
 (مبحرلا نمحرلا هلام ١)

 وهو حا بوصنم (اذا)
 كاذب مالعالاو ليقتسام

 ةوبناامالعان م هنوك لبق
 مايا ىف

 ةجش ىف ىي قيرشتلا
 هللا رمصن ءاح ) عادولا

 ةناعالا رصنلا ( عفلاو
 ودلا ىلع راهظالاو

 ىنملاو داللا عق جفلاو
 هللا ىلص هللا لوسر رن

 وا برعلا ىلع ماسو هيلع

 وا ةكم عفو شيرق ىلع

 نيئمؤملا هللا رصن سنح

 تاز اهنا ىورو

 مهيلع كريشلا دالب قو

 ركذي ىلا ةروسلا نمو
 ةيكم اهاكمهو رصنلا اهف
 ثالث اهئالكو ثالث اهتايا

 ةعس اهثورحل نورشعو

 4 افرح نوعيسو

 ( ميحرلا نمحرلا هللامس )

 سابع نبا نع هدان_سابو

 ءاكاذا) كاست هلوقق
 ءاح اذا لوّش ( هللا رصن

 شي رقهنادعا ىلع هللارصن

 ةكم عف (غفلاو) ىهريغو

 0 نوداقاز ا

 لاقف سانلا ىنارهظ نيب سلاج رويسأ ا ىف وهو هيلع

 ه4 هر لزؤع

 نع * دا ناو ءازجلاو 1 ندلا 0و ا 0 ,هلا

 تدعابتو نا رقلا عبد أر 0 نورفاكلا ةروس ارقدرم ماسو هيلع هللا بص ىنلا

 كرشلان م ”ئىربو نيطاسشلا ةدرم هنع

 *« ثالث ا ةيدمر هناا ةروس ©

 داراا ليقو ةكم ف © مقاول كنادعا ىلع كليا اهلا # هللا رصن ءاج اذاو»

 شام اولمعا 1 يف ديدهتلا هنم دوصقلاو ىديحوتو 0 ىلو عرفك م 5

 5 ةلك ةردع عبسو تايا ثالثو ةيندم ىهورصنلا ةروسريسفت ©

 #« افرح نوعيسو ةعبسو هه

 م ميحرأا نمحرلا هللا - 22

 ءركذامىلع عملا ةصقتناكو ةكم ف ىنمي © جتفلاو هلارصن ءاجاذا #8لجورنع هلوق ©

 ماعا هلق اص أمل ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نا رايخالا باحاو قا ن دمم

 500 نانئس رشع لقو ةئسن رشع سانلا نيب ترا عضو ىلع |ودطصإ ةيدحلا

 هللا ىلص دم د_ةعىف لخدي نا بحا نم هناو ضعب نع مهضعب فكيو سانلا نهيف

 هيفلخد مهدهعو شيرق دّقعىف لخدب نا بحا نمو هيف لخد هدهعو ماسو هيلع

 ناكو ملسو هيلع هللا لصىبنلا دهعىف ةعاز> تاخدو شيرقدهعفف نكي ود تلتلدت

 ريتولا هللاَغ ةكملفسا مهلءام ىلعمهو ةعاز> ىلع تدعركب ىتب نامث ميدقرش امه

 رينولا ىلع ةعازخ تيب نيحركب ىنب نم لثدلا ب ىف ىلئدلا ةيواعمنب لفون جرحت
 مهعم لتاقو حالسلاب ركب ىن شيرق تفدرو اولتتقاو اورواحنو الجر مهنم اوباصاف

 ركب ىب ناعانم ناكو مرملاى لا ةعازخ او زاح ىتح ايفختسم ليللاب لئاقنم شيرق نه
 لهج ىبا نب ةمركعو ةيما نب ناوفص نب ركب مهسفناب نعال ةعاود لع صيركنم

 اةلخد دق انإ لفوناي ركب ون تلاق مرخلا ىلا اوهتنا زف مه دم دع عمو رم نب ليوسو

 مكنا ىرمعلف كراث اوبيصا ركب ىناي مويلا هل هلا ال هنا ةميظع ةلك لاقف كهلا ىلا
 ةعازخ ىلع شيرقو 0 صهاظن الف لاق هنق كرانن وبيصت الفا مراآاىف نوورمسسل

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبو مهب ناك ام اوضقنو اوباصا ام مهنم اوباصاو

 ىعازلا ملاسنب ورمع جرخ هدقعفف اوناكو ةعازخ نم اولحتسا امب قاثيملاو دهعلانم

 فقوف ةكم أ جاها امن كلذ ناكو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ماد ىلع مدقىتح

 (براي)



 0000 |101اا1اووبرر ا"

 لك دير ةيكراتلاب رسسف اذا الا مهلا لاتقل | هب اخ وسنم نوكيل داهجلا نع تالا

 | م 2 تلف ةنسا كيلا ديعأو هس ايلا دعت دمعاب اولاق تر اطهر نا ىور

 لايقتسالا ىنعمي عراضم ىلعالا لخدتال ال ناف ليقتني اه ىا # نوديعت ام دبعا
 ظ اف ىا . ديعا ام نودباع متا الو 8 لالا ىنمب عراضم ىلعالا لخدت الام نا اك

 | فاس اهفوا لاسملا ىف ىا © متديعام دباع انا الو #9 دعاال نازوف هالله

 انوكي نا زوجيو هدباع انا امن تقو ىف متدبعامو ىا « دبعا ام نودباع متاالو 9
 نيموسوم اوناك مهنال متدبعام قباطيل تدبعام لهب ملامتاو غلبا ةقيرط ىلع نيدكأت
 | نوداملاق امناو ىلاعت هللا ةدارعب اموسومذئنيح نكي ملوهو مانصالا ةدابعإ ثعبملا لبق

 ا ام ليقو ةشاطملل وا قحلا نوديعت الو لطانلا دعا ال لاق هلاك ةدضلا دارملا نال نم

 ىذلا 3 ند مك ١ نايردصم هت[ تخالاو ىذلا ىنءع نالوالا ليقو ةيردصم

 رفكلا ىف نذاهيفسيلف هضفرا ال هيلع انا ىذلا ىنبد © نيدىلو ]ف هنوكرتتال هيلع متنا

 | ةرفك نورثاكلا اهبااي هلوَم نوطاخلاو نورفاكلا اهبااي لق ىلع هللا لزنا دقو

 هب الاىنعمف ي نودرعت 5ك ديعاال 0 نونمؤيال مهلا هلبأ ماعىف ق.س دق نوصوصخم

 نيقتشا| ىف لففاال نودعت ام دجعا آلا ىلا نوف: اهف راركتألا لإ [هلح ا نالزف

 نولعاف ملا الو ىا 3 ديعا ام نودباع م الو و ىلا ةدادع ند ىن» هنولطتام

 تسلو ىا © متدبءام دباع انا الو 98لاق مثىهلا ةدابعن» كم هيلطا اه: لتحمل ف
 عا 0 ديعأ ل نودباع محا الو ازد دوب داع لالا ىف

 نيدباءب لاك ّق 0 الو

 دحاو لك حلصإ ىلقو لابقتسالا ىنثلاو لاعاللوالا نوكي نا لمتحم ليقو ىدوعم

 | هنال لايقتسالاب ىتاثااو لالا, اهدحا صتخم نكلو لاقتسالاو لاعأل نوكي نا امهم

 لالا ىف نودب.آ ام دبعا الىنمملا نوكيف لابقتسالا نع ايئاثربخامث لاخلا نع الوا ربخا

 نوكت نا لمت<و دعا نم ىا نم ىنء امو لايقتسالا يف ديعا ام :نودباع متاالو

 لوقلا اذه ىلعو ةيءالا ىف راركتلا لوصح قائلا لوقلا دعا ىذلا ىأ ىذلا ىدك

 ندحا راركتلا ناك دشا ديكوتلا ىلا ةجاحلا تناكالكو دنك وتلا دن راركتلا نإ لاَغ

 هياع هللاىلص ىننلا اومار رافكلا نال عضوملا اذهنم ديكوتلاىلا جوحا عضومالو

 لزن نأ رقلا نال عضوملا اذه ىف راركتااو ديكوتلا نمش ازارم تملا ده ملسو

 م ماهفالاو دكوتلا ةدارا راركتلا مهيهاذم نمو مهباط> ىرا# ىلعو برعلا ناسلب

 تقولا راركتلمالكلا راركت ليقو زاحالاو فيفا ةذازا راصتخالا مهيهاذم نءزا

 لخداف اماع كلئمدوإف لذ دننا كرم»:نا ماسو هيلع هللا ىلص ىنال اولاق مهنا كلذو

 ىا « نيد ىلو مكتبد كل #9 مهلوقىلع مهلاباوج ةروشلا هذه تاّراق اما 3

 اثاألو) هللاى مي (درعا ام) ةعاسلا ( نودباع متاالو) نوديعلام ادباع هذه ىلاح قف تسل ىا( نوسة عاال ز .

 ايف ( متاالو) متدبءام (نورفاكلا ةرو-) نامزلا نم 4[ همىال رفح لقتسااهأ دعا الو ( متدبعام دباع

 ام نودباع ( نوليقتست

 نالام طفل ركذو (دبعا
 ديعاالىا ةفصلا هيدا رملا

 قحلا نودعتالو لطالا

 لباقتيلام طفل ركذوا
 لوالاىف عصي مو ناظفللا

 ىءعام ىنااثلا ف 2 ن*

 كف 0 مكل ) ىذأا

 للف مككرش مل ) ند

 مفان ءايلا عقيو ىديحوت

 نانا ىورو صفحو

 لذ دهنع هللا ىضردوءاس»

 هيلع هللا بص ىننلاو روهجملا

 ايذيان ا سااح ماسو

 ااا لق ارقفدوعءسنا

 ةيكرلا ىف هللاقمثن و رفاكل

 لق ارقف صلخا ةياثلا

 لاق ماس الث دحا هللا وه

 تح لس دوعسم ناي
 ماعا هللاو

 نم (نوديعت ام ديعاال )

 الو )ناثوالا ْن» هللاز ود

 نوديعت ( نودناع ملا

 لبةّئسملا ىف ناذهو (ديعاام)

 53 (مديعا» دياعانا الو)

 نودباع مت الو) هللا نود

 ىضخاملايف ناذهو(د.عا ام

 دوا ال ديعا ال لاَقو

 نود_حو ام نوديعت ام

 نودباعمتاالوهللا نود ن»

 دحوا[.ديعاام نودحودم َن ودياع محاالو هللا نود ند مدح وام مدبعام دح ومدياعانا الو دحوأأ[م ديعاامنودح وم

 كيذ دعب مهلئاقو لاتقلاة يآ اهتطحأ مثهلب ناعالاومالسالا ( نيد ىلو ) للاب كريشلاو رفكلا يكس د مكيلع (مككبدوكل)



 3 كك تايآا

 (ميحرلا نهرا هللامس لا

 ( نورفاكلا اهيااي لق )
 نوصوصخ ةرفك نو.طاخلا

 نونمؤبال مهلا هللا ماع دق

 شارف نه اطهر ناىور

 ما ماه دمي اولاق

 انتهلا دع كند عبط و

 لاقفةنسك هلا ديعأو ع

 هربغ هب ك رشا نا هللا ذاءم

 انتهلا ضعإ ماتساف اولاق

 كهلا د_.ءنو كقدصن

 1 للا ]د2 تلذذ

 0 مهيلع 5 اهأرقف

 اهفور>و نو رسمشعو تس

 0 افرح نوعيسو ةعبرا
 (ميحرلا نمحرلا هلام لإ

 سابع نبا نع هدان_ءابو

 اهنااي لق ) ىلاعت هلوقىف

 نا كلذو © نورفاكلا

 نب صاعلا مهن سما

 هللا ييبلا لثاق

 اولاق امهباكاو ةريغمان ا

 ىتحدممإب انتهل الماستسا
 هديعت ىذلا كهلا دمعت
 ءالؤها دمحاي لق هللالاقف
 نورئاكلااهيااي نيك زهتسملا

 نا رقلابو هللاب نؤزهتسملا

 هه هه لكس ( نونالثلاءزملا )

 ىلاعت هللا ريغ ةدابعنع ىهنلا ىلع ةلمتشم ةروسلا ءذهو ماقا ةعبرا كلذنم لصخل |

 اذهىلع نا رقلاعبر ةروسلا ل تناكفنولقلا لافانم كلذو داقتعالا ند ىو ا

 ماعا ىلابت و هناحس هللاو ميسقتلا |

 ىذلا ناك ناو هنم اظح انذخاو هف كانك رش دق انك اريح هبتّح ىذلا ناك ناف أ

 . ملسو هيلع هللا ىلص هن اكفمالسلا هيلع ليريج نم همسك ماسو هيلع هللا ىلصىبتلا ءادا |

  ليقو نورثاكلا اهيا اي لق هيلعلزت اهفناكو ىلع هللا 00 غيلبنب ترما لاق |

 . ةبطاخلانم ظلغا الو عتشاالو ريظنلا نم عينشلا ظيلغلا مالكلا عامس يناتس وغلا نا |

 مد محرلا نمح نمح را لامس 1-0

 نونءؤبال مه 00 ا لع د نوط 2 6 نورثاكلا ا اا لتؤف

 هي افرح ناوعشلات ةكراو ةلك نو رشعو 0

 فصني هلتادع تازاز اذا ًارقنم ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق لاق سنا نع
 دحا هللاوه لق ًارقنمو نأ رقلاعبرب هلتلدع نورفاكلا اهيااب لق 1 نا رقلا

 ةرح سابعنبا نع هلو بيرغ ثيدحلاقو يذمرتلا هحرذا 90 هقلإ كلح ذل كلذ

 مالا ىبع لشم نأ رقلانا نا رقل رقلا عرب لدعت ةروسلا هذهنوكهجوو سرغ هفلاقو

 حراوجلا ل معب قلعت امىلاو بولقلا لمع قاعتب ام ىلا مسقنم امهتمدحاو لكو ىهلاو

 مد محرأا نمحرلا هللا مسن جول

 نه طهر ىف تلزن ةروسلا رخآ ىلا « نورفاكلا اهيااي لق # لجو نغ هلوق #
 كلا نى تيلولاو يللا لئاؤ:ْن ضاعلاو ىئيسلا سبق نب .ثرحلا مهنم شرق

 دمهشاي اولاق فلخ نب ةيماو دسا نب بلطملا ديع نب دوسالاو ثوغي ديعزب دوسالاو

 شن كيلا دعنو ةنلل انتهلا ديعت هلك اننيدىف ككرسشن و كنسد عبقنو انثيد عبتا ماه

 | لع هللا لوسر لاقف هنم كاتحمب تدخاو انرصا ىف انتكرش دق تنك اريخ انندباب

 كهلا دينو كقدصن اعلا ضعب م ملتساف اولاق هريغ هب كرشا نا هللا ذاعم ماسو هيلع

 ادفف ةروسأا ع ىلا نورفاكلا | هبااي لق هللا لزناو ىر نم 20 ظنا ىتح لاق

 ىلع ماقف يرق نه الملا كئلوا هيفو مارطلا دوما ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هباحساو هوذا و كلذ دنع هنم اوسياف ةروسلا نم غرف ىتح مهيلع اهأرق مث مهسؤر
 ةاقدصلا اهلا ضع عم ا كخا نانا 5 ١) لضفلااب اا اولاقفس اعلا اوقلمهلا ليقو

 تاز' ليقو ةروسلا هذه تلزنف مهلوَش هريخاف سابعلا هاناف ههلاب انم الو لوس يف

 مأسو هيلع هللا ط3 كا نا كلذ ىنعمو مهنم نه منهو نيثزهتسملاو لمح ىبا ىف

 نورفاكلا اهبااي لق ىلاعت هللا لاق الث هيلا هللا جوا امعيمجم ةلاسرلا غيلشب 000

 ا لحونع هللا دنع نموه امئا ىدنع نم اذه سبل دل لاق ماسو هلع هللإ !ىلص هن :اكف رفكلاب |



 ديلا

 عنعو مهعدب ن ( اذالخ 2 واحلا 0 قدصتو علا لا 7 0 ىتلا كا

 رغلا و دلا ةالصب ةالصلا ترسف دقو ةمدقتلا ةروسال ةلباقملاك ةروسلاف نوعاملا

 هلسقعال ىذلا 0 رتبالا وه 3 كلهضغل كضشا نم نا 4 ككئناش نا ص ةيىضتلاب

 راثآ و كتيص نسحو كِيتيرذ قشف تنا اماو ركذ ندح الو لسن هنم قسال ذا

 هللا لص ىلا نع* تساوت لخدي الام ةرخ لاق كلَو ةمايقلا مون ىلا كلضف

 تائسحرشعافل ستكيو ةنلاف هلرهن لكنه هللاواقس وكل عر ارك ماسو هيلع

 1 أ موب ىف دانعلا هن هن رق نابرق لك ددعب

 « سنايا و يكب نورا اردو

 # كن امن 23 هيلا ايرقتم 59 لاو كيلع هماعتا ىلع 5 هل لصف مهثوف

 تازت هرباد عطقنملا لذالا لقالا وه ىنءإ . رتيالاوه و كضغمو كودع ىنعي

 روسملا م احتراخ ملسو هيلع هللاىلص ىننلاىار هناكلذو ىمهسلالئاو نب صاعلا ىف

 سولج شيرق ديدانصنم ساناو اثدحتو مهس ىف باب دنع ايقتلاف لخاد وهو
 رثبالا كاذ لاقف هعم ثدحتت تنك ىذلانم هلاولا/ صاعلا لخد الف وعملا ىف
 ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سرل نبا ىفوتدق ناكو ماسو هيلع هللا لص ىنلا هن ىنعل

 ماسو هيلع للا ىلص هللالوسر ركذ اذا ناك لئاو نب صاعلا نا لوقو ةجيدخ نم
 ةروسلا هذه ىلاعت هللا لزناف هركذ عطقناكلهاذاف هلبقعال رتبالجر هناف هوعدلاق
 بمك مدق امل هنا كلذو شيرق نم ةعامحو فرسشالا نب بمكف تازن سابع نبا لاقو
 ةئيدملالها ديس تناو ةنادسلاو ةياقسلا لها نمل شيرق هلتلاق ةكم ىفرشالان|

 نيذلاىلا رتملا هيف تلزتف هنم ريذ متلا لاقف هموقنةرتبنااروذصلا اذه ما ريخ ن .ف

 هنا اولاق نذلاىف تاتو ةي الا توغاطلاوب تبحلاب نوئمؤي تاتكلإا نا انش | 1

 رودصلا اذه هللاىل< ىنلاىفمهاوق ريخ لك نم عطقنملاىا رتبالاوه قنا نا رثبا

 اهلفصا قذر 2: هئ] ةلخ طل وو عطقنا تام اذاف دلو هلسيل درف هنا اودارا

 ريانصلا ليقو سرغت ّ ىرْحا لصاىف جر ىلا جلول ىه ليقو روذصلا ىو

 رافك داراف اهنم ربانصلا كلت مطقتنا اهؤاودو ايرضت ةلذغلاعذج م تش تاق

 تحارتسا عطقنا اذاف ةل عذج-ف تبني روبنصلاةلزاع ملسو هيلع هللا ىلص ادمن ةكم
 هلداوال ىذلا فيعضلاديحولا روبنصلاليقو هركذ عطقنا تام اذا دمع اذكف هلا
 عنشا مهيلع درو كلذىف ىلاعت هللامهبذكاف بيسغالو بيرق نم رضانالو ةريشعالو

 فرشالا نعالا تناو ريقحلا دحولا فيعضلا رتبالاوه داي كئناش نا لاقف در

 هدارمب ماعا هللاو مظعالا

 *« تسو تالا تسو ةيكم ىو نورفاكلا اهيأاي لف دوم ريسما ا

 2« نورفاكلا روس

 كضغبا نم ىا(كئناشنا)

 كتفلا_خ كموق نم

 عطقنملا ( رتبالاوه ) مهل

 لكنالتناالر يخ لك نع

 ذر .ةمانقلا مونىلا داون نم

 كدالوا مهف نيكولا

 عوفرصم كرك ذو كناقعاو

 لكزاسل لعو راثملا لع

 ردا ىلا 'ركاذو ماع

 ىئيو للاركذب دبي هدلا
 2 الاؤ كلو كركذي
 فصولا تحن لخديام

 اا رثبا هللاسال كلثف

 دنا كاش وه رئبالا

 "لد رح الاو ايئلاف

 الاون ضانلاف كلر
 ىذلا رتبالاو رشبالا هاع<

 نا ريضخ وهو هلبقعال

 لصف وهو

 تس ن:رفاكلا ةروس ©

 ع وقب (كئناشنا)|
 هلها نعرتبا ( رتبالا وه)

 ريخ لكنعو هلامو هدلوو

 ريسخم هنوم دعب ركذي. ال
 لئاو نب صاعلا وهو

 لكب ركذتتناو ىعبسلا

 ” مهنا كلذو ركذا اكريخ
 هيلعهللا ىلص ادمن ا اولاق
 امدعب رتبالا وه ملسو
 هللا درع هبا تام

 ركذي ىتلا ةدوسلا نمور
 اهلكىهو نورئاكلا اهيف

 اهتالكو تس اهتايا ةيكم



 1 هو كح «نوبالثلا ءزملا )

 ) هللا هحوا (صلاخ ةالصلا ىلع مدف # كيرل لصف 8 نا رقلاوا هتما ءالعوا هعايتاو

 1 هك راو ركشلاماسقال ةعماج ةالصلاناف هماعت إل ١ ا اهففارملا ا معىضاسلا فالخ
 ١ فشل

 34 ثيداحالا ظافلا بي سغ مرد

 ْ حرذاو ءابرج نيباك هيبنج نيام هلوق * مهنمبذجو عزتني ىامهنمدملا جاتخيف هلوق |
 || ةاور ضعب دنع عقوو ةروصقم فلا مث ةدحوم ءاب مث ةنكاس ءار مث ميعف ءابرجح اما

 مث ةمجيه لاذ مث ةزمهبف حرذا اماو ماشلانم ةيرقىهو ىلوا رصقلاو دملا اهيفىراختلا 1
 || نييلا عفبق نامعاماو كبوشلا نم بيرق ماشلا ا ةنيدم ىهو ةلمهم ءاحمل ءار

 '| ءاتتملا ءالا ناكساو ملا 6 ةليا ماو ماشلا ضرا نم ءاقلبلاب ةديلب 00 ديدشتو |
 دكعا» (كيرلالصف)
 قشمد نيب ةطسوتةم رح "راع لع ماشل ال فرطق ة هفورعم ةلندم ماللا عت حو تم ٌءاطعاب كرعا ىذلا كير

 3 1 نا ع نيبو 0 اهنيو ةيد م ا 0 ةندملا نابو اهب رههو
 - 9. نم نم كناصو كفرشو

 2 ةدعاق ىهف ءاعدص اماو ماشلالواو زا راجح ارخا ىهو ةل> م ةرسشع اسشا ىشمد كم قلاغإ اجلا
 1 ريل

 دوو 325 ءاعتصتا فردت اهخوم-قشملا, نال تيد اىف نِعلاب دبق امئاو هتدمربك او

 ' ناب اربم هق 1 هلوق * اهتاياور ناب عمجاو ةافاسملا هذه قاتخا ىلع مالكلا مدق ا

 رخآلا ثيدحلا ىفو هيف ليسي ىأ نيتمجملا ءاخلاو نيشلابو تح ةانثملا ءايلا حقب وه

 هللا ريغ نود.عي نذلا

 هعمابو ههجول ( رحتاو )
 0 00 ترد

 ناب ايم هيف قفدي ىا قوف ةانثملا ءاتلا ديدشتو اهرسكو ةمجلانيفلابو ءايلا خفي تغب | اهارعغلا ىف ناثوالا
 وهو فاقلا ناكساو ةلمهملا نيعلا مضل وه ىضو> رقعيل ىلاهلوق* اعباتتم اديدش اقفد َ 3 0 5 7

 سانلادوذاهلو3*ضوطارخؤموهليقو برمشلل هتدرو اذا ضوألانم لبالا فقوم 565
 ة> ىاصعب نِيلا لهال سانلا برشا ىا | هيخ ليفتشا ( نحناو)

 ىيى

 مك رفاناهل وق* نع لهالةم.ظع ةقنم هفو مهيلع ليس ىا ضفرب ىنعمو نا لها | كنيع عضلاشو لل ةلاىلا

 ضايلا مهل حصيل نيدراولا ىلع مدقتب ىذلا وه ءارلاو ءاغلا مب طرفلا ضوحلا ىلع | لاشو ةالصلا ىف كلاعت ىلع

 دوهحلاو عوكرلا فوتسا

 لاشو كرو دب ىت>

 موب ةالسص كبرل لصف
 ندلا ركاورعلا

 اقدم هلوق* هل ئهملاكضوحلاىلا مكشاس اناىنعملاو ءاقتسالات الا نم اهوختو ءالدلاو

 تلق عفشي لب احس نمؤملل لاش الذإ ةدرلا لها مهنا لاقنإ لبلد هيفو ادعب ىا

 هك هلال ىو هدر وكلا هروكفا لوشن ءءأ لئاد لوألا سنا ثيدح ف

 نولصي اوناك اساننا هانمم 6 رحتاو كن نر هلوق © ملعا هللاو اسينم ا

 هلرحتيو هلىلصي نا ماسو هيلع هللا ىلص هيد هللارماق هللا ريغل نورحتيو ىللاعت هللاريغل

 0 رو ل وب دحلا ةؤلصا كنررل كضف انعم 'للقو كالذي ةنر. ىلا ايرقتم
 ا لاصو سابع نإ 0 ىُع ل ردتبلا 0 عمج ةضورفملا ةالصلا للصف هأئعم ليقو ا

 مفر وه ليقوارخا دتنع ةالصلاك غرصلا نفاروجلا كدب 6 قحنأو كيرا

 ركل ةباهنالام كتيطعاذق ةب الاىعمو ىزولا نا ءاكح رمتلا ىلا رييكتلا عمنيديلا |

 _ كتلزنم عفرو قلخلاةفاك ىلع كفرمشو كزغاو ةريثكلا ريخلاو ليزجلا ءاطعلا اذه

 (مهتون)



 1 روكلاة دوا 1. هيف عل

 هدالوا لقو اه ضوح ليقو هس ف برش نه ًامظيال ةطفنم هيناواو دجرزلا

 ةعسو ةفاسملا دعب مظعنيعماسلا مالعال ل اب ديدعلل عوضوملا ريدقتلا ىلعال ةروكذملا

 ء.هاطظ ىلعتا :ركلا نا ريثكلا نهعنم ةفاسملا هذهنم ليلقلا ركذىف سيلو ض وللا

 ةينآ ىف لوقلا كالذكو امهنب ةافانمالو ةضراءمالف هيف لخادليلقلاو هب ةياورلا تدحو

 ,ائسلا مومن نم اددعرثكا اهناو ءسهاظىل اع ثيداحالا فر وك ذملا ددعلا نا نه ضومحلا

 لوقلا كلذكو كلذي ةتباثلا ةمهختلا ئيداحالا تدرو دق ذا كلذ نم عنمب عئامالو
 الا ملا ام ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو مهن زكو هنم نييراشلا ضوملا ىلا نيدراولاىف

 امئاو روكذملا ددعلا اذهب رمصملا هب درب مل ضوحلا دري نمث ءز> فلا ةئامنم ءزج
 ماسو هيلع هللا ىلص هلوق اذه ىلع لديو نيعماسأل فورعملا ددعلا رثكأل الثم هب رض

 نيذلا هم عنك اناو نودرمشي نيدراولا عيمج نف حرص اذهف هنم برش درو نء

 | جاتخيف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقوهو مهايدبتو مهدادترال دورولا نوعنيو نوداذي

 نمفريلو ةياور ىفو كدعب ثدحا امىردناملوقيف ىتما نم هنا بر لوقاف مم ديعلا

 لوةيفىباا بر ىا لوقاذىنود او2تخا مهلوانال تيوها اذا ىت> مك انكر لا

 ةّماسلا ثيداحالا ىف ةروك ذملا تاياورلا نم اذه وو كدعب اوثدحا ام ىردنال كنا
 نودئرملاو نوقفانملا مهبدارملا ليقثمهنم هبدارملا فو هانعمىف ,ازعلا اتحا اغاذهو

 هيلع هللا ىلص ىنلا مهفرع اورمشح اذا مهنا لمت ملسو هيلع هللأ 0 ىلا نهزفف

 اولدب دق مهنا مهب تدعو نمم ءالؤه سبل هللاقيف و يدان مييلع ىتلا |يسلل ماسو

 ىلا نمز ىف اولسا نم مهب دارملا ليقو مهمالسا نه رهظام ىلع اونوكي مل ىا كدعب

 ةدرلا ىلع مهلتاقنيذلامهو قيدصلا ركب ىبا نمز ىف هدعب اودترامث ملسو هيلع هللا ىلص

 مهناميانم هفرعي ناكامل ملسو هيلع هللاىلص ىنلا مهيدانيف باذكلا ةليسم نادكا مهو
 مهعدبب اوجرخم ملنيذلاعدبلا باحسامهبدارملالبقو كدعب اودنرا دق هللاقيف هتاحىف

 مهتعدب نم اوبوتي ملو ديحوتلا ىلع اوتام ىذلا رئابكلا ىصاعملا بادصاو مالسالا نع

 زو لب رانلاب ضوألانع نيدورطملا ءالؤها علطشاللوقلا اذه ىلءفراكلام صاعمو

 نب رمعوبا لاقو باد رم ةخلامهلخ ديف 0 هللا مهمح ري م مهل ة ةبوقع هنع اوداذب نا

 نموهف ءاؤهالا ناككا رئاسو ضفاورلاو جرداو 11 نيدلا ىف ثدحا نم لكربلا دنع

 نونلعملاو قلا طمغو روحخلا ىف نوفرسملا ةماظلا كلذكو لاقض ولان ع نيدو رطملا

 / مله نم برشنم هلوقو ثيدحلا اذهب ىنع نمت اونوكي نا فاخن ءالؤه لكف راكلاب
 باسلا دعب نوكي هنم ةنارشلا نا كدا اذه نهاظ ضانع ىلإ اذ

 راثلا لوخد هلع وَدقو ةفالا هذه نم همي رش نم نا لي انا
 رسثت ةمالاعيمجنا ثيدحلا ىهاظ نال كلذريغب هباذعن وكب لب امظلاب اهيف بذفيال

 7 بذعي مث مهناعاب مهبت 5 نوذكلاب ع :مؤملا عيمج نا لق قو رفاكراصو ديراندمالا هنم

 هل «ضوا نم تايثلاو مسا ولا هنيع ا امئا لق 93و مهناضعو» ءاشنم



 7 هرب مس (نوثالثلا» زحل

 اكاد زلا نه نيلاو جنا ن* درباو ناللا نم دار راسل نم ىلحا رثثك ريح

 الاجر ندوذال هدب ىسفنىذلاو د هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق هنع هللاىخر

 ىف 1 0 ةليانم دعنال 506 لاق ماسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسراي اولاق هللا نع ةسرغلا لبالا :ل>رلا دوذب م لحرلا هنع ندوذال هدس |

 ديز نع # «ريغدحال تسيل ءوضولا ران ند نك امغ ىلع نودر مءغلاق افرءعاو

 ما املاقف الزنم انازنف ماسو هيلع هللا لص هللالوسر عم انكلاق هنع هللا ىضر ّ رانا

 وأ ةئامهيس لاق دموي منك لق ضوملا ىلع درب نم ءرح فلا هئام نم ءرزدح اللا أ

 دواد وا هحرذا ةئاعاع

 ا” 1 سرا تذاحا مانع ئخاقلا لاق :ئووتلا نيدلا ىح عشلا لاق
 لوأتيال ةعاملاو ةنلا لها دنع هرهاظ ىلع وهو ناءالا نم ه قيدصتألاو ضرف

باولا نى .قئالخلا هاور لقنلا راوتم هديددحو هيف ماتخالو
 ةناور نه ماسم 00 ة

 ماو ةشئاعو ورمعنب هللادبعو هللادنعزت بددحو دعسإزب لهسو دعسؤولاو رمع نا |

 نايوثو رذناودروتسااو بهو ن ةثراحو ةفذحو دوءسمناو ىماعز_ ةيقعو ةلس د

 ىباو شرا نب ديزو قالا 1 ا ةياورنم ماسه ريغ هاورو ةرع'نب راحو سناو |

 آلا هللا ديعو ةللح نب ديوسو ةزرب ىناو ديز نب هللا دبعو ةمامأ

 نردلا يع خش لاق مهريغو سبق تنب ةلوخو قيدصلا نك قفا تني ءاساوبزاعنا

 اطل رمةياور نه اهريغداورو ةربيهىنا ةياورنم اضياماسمو ىراخاءاؤرو |

 ثعبلا هباتكىف ىتييبلا ركب وبا ظفاحلامامالا هلك كلذعمح دقو نيرخا و ورمعنب ذئاعو |

 ةعامح نعضوألا ثيدح جار خا ىلع اقفنا دقو تلق ةرئاكتملا هقرطو هديلاساب روشنلاو

 هيلع اققتا ام نايب هيفو ثيداحالا ىف هركذ قرسا» ىلع ةبادتلا نم مهركذ مدقتن م
 قيدصلا ركب ىنا تنب ءاعسا نع ضوللا ثيدحاضنا اًخرْحاو و لك هب درفناو

 لسا قو نسا ع شاقل لاق نيم !نيغو هل عر نوفا شايع ىهاقلا اعرك ذو

 ءاعنصو ةليا نيب م ةياور ىفو حرذاو ءابرج نيب م هيبنح نيبام ةياور ىفو رهش ةريسم

 رداد ه الوضو> نا ةءاور قو ةلا' ىلا نامتنيبام هلو لثم هضّرع ةياوز فو نعل

 ٍارطضالل اج ومسنل ضوملا ردقفف تاياورلا هذهىف فالتخالا اذهف ندعوا ليا

 ةياوصلا نه تاعامح نع ةاورلا ةفلتخم ثيداحا ىف لب دحاو ثيدح ىف 3 مل هنال اهف

 00 هيلع هللا ىلص ىلا اهم رض ةفلتخم نطاومىف ماسو هيلع هللا ىلص ىلا نم اهومعت

 دالبلا هذهنيبام دعبل نيعماسلا ماهفاىلع كلذ برقو هتعسو ضوملا راطقا دعبل الثم

 ؟ةروكذلا )

 -:ىضوح ةباور ىف لاقدقف هرادقمز ضوحلا ةفصاماو ارئاوتمثيدحلا نوكى غش ام



 تسل ا اا ا ل 1 ل لا ا ملا اا حا0ٌُصع ا

 " هتتست ةقتج7-ب1 16277 27 718 117 ك7 77777721940155 تا 15 117 كان" كاش 3 2-1765

98 1 4 /, 

 (روكلاةروس) - 2 ٠

 هيف ىبر هيدعو ةقضلا لف و هنا مالسلا هيلع هنع ىورو نيرادلا فرشو لمعلاو

 هللال وسر لاق لاق اههنع هللاىشر:صاعلانب ورمع نء هللادبع نع (قرلل ءاذنلا

 كسملا نهبيطا هحيرو نبللانهءضِا هؤام رهش ةريسم ىضو> ماسو هيلع هللا ىلص

 (قل ءاوس هاباوزو ةباووق داز دبا انظنال اهنم'برشنم ءامسلا ن2 1
 0 مكماما لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امهنع هللا ىضر رمع نبا نع

 د 0 مأشلاب ناتيرق ام ةاورلا ضع لاق حرذاو ءابرح نيباك هيبنح نيبام
 اهدعبأمظي مل 5 هب رش هنم برشف هدرون» 0 هف ةياورىفو مايا ةئالاث

 ىيحاننيبام لاق ماسوهيلع هللاىلص هللالوسرزا هنع هللاىذر سنا نع (قرث ادبا

 نامعو ةئيدملا نيبام لثم ةياور ىفو ةئدملاو ءاعنص نيباك ىضوح ىءال ةياورففو

 قيزابالا نم هيف ناو نِعلا نم ءاعتصو هلا. نيباك ىضوح ردق نا لاق ةاور فاو

 ضوملاةين | ام هللا لوسراي تاقلاق هنعهللاىضر رذ ىن انع م ) ءامسلاموجحت ددعك

 ةماظملاةليللاىفالا اهك ا وكو ءانبلاو وجم دلع م ىك |ةتنن ال هدب يفت ىدلا ل

 ةنلانم نابازيم هي نيا هيلعام 7-5 8 اهم تر 5 ةينا | ةيجملا

 نبللا نم اضاس دشا هؤام ةلياىلا نامع .نيبام ةلوط لثم هضرع ًامظن ل هم برش نم

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع هللاىذر نابوث نع ؟« م لسعلانم ىلحاو

 مهبلع ضفري ىتح ىاصعب برضا نِلالهال سانلا هوذا ىضو> رقعبل ىنا لاق
 اضايب دشا لاقف هبارش نع لئسو ناع ىلا ىماقم نهم لاقف هضىع نع لئسف

 رح الاوت هدم اهدجإ ةنطاقماهلاتع ناباذنم هق تقن لسلام لخاو نا

 هيلع هللاىلص هللالو_سر لاق لاق هنع ةللاىغر دوعسم نبا نع (ق) قوولام
 مهيلا تيوها اذا ىتحعكسنم لاحر ىلا نءفرياو ضوسحلا ىلع مكطرف انا ملسو

 (ق)هدعب اوندحاامىردتال كنالاةيف ىباحاىبرىا لوقافىنود اوحلخلا و وانال

 ضوملا ىلع ندريل لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع هللاىضر سنا نع

 قاصا ىنبر ىا ناوقالف ىنود اوجلتخا ىلا اوعفر اذا ىتَح ىتحاص نمت لاحر

 ىتما نه سان ىلع ندرياةياور ىفو كدعب اوثدحاام ىردتال كنا ىلنااةيلف ىلا

 هنع هللاىخر ةريره ىبا نع 232 :ءم لد نأ اح“ لوقأف هرخا ىفو ثيدحلا

 ىناكا نم ناطهر هع لع درب لاق 2 هيلع هللاىلص هللال وسر نا لاق

 كل ملعال هناا لوقف ىباصا بر لوقاف ضوألا.نع نول ىتما ند لاق وأ

 تول هللا لودر نأ ماسلو ىرقهقلا مهرابدا ىلع اودنرا مهنا كدعب ا وثدحا اع

 لبا لجرلا دوذي ام هنع سانلا دوذا اناو ضوملا ىتما ىلع درت لاق ملسو هيلع

 نودرت كريغ دحال تسبل اع مكل مءخلاق انفرعت هللا ناي اولاق هلبا نع ل-جرلا

 براي لوقافىلا 2 الفمكل 3. 1 ىنع ندصيلو ءوضولا ان ن* نيل ا ىلع

 ةريرهى أ نع 409 كدعب ا ىردت لهو لوقف 0 كلم ىنبف ىبادا نم ءالؤه



 (ميحرلان حرا هللامد )
 لل كانيطعأ ا 1

 وكل قد كيدعوت وه

 لمرة ةكلاط تاع

 ىلحا ةئجلاىف ره وه

 انئآس دشاو لدعلا نم

 جلا نم درباو نبللا نم
 هاتفاح ديزلانم نيلاو

 نه هتناواو دحرزلا

 سابع نا'نعو. هضف

 ريطاوه امهنع هللاىوضر

 اسان نا هلليقف ريثكلا

 ةنْلاىف رهن وه نواوَم

 ريثكلا ريا نءوه لام

 .( مح رلانمحرلا لامس )

 سايع نا نع هدان_سابو

 كانطعا انا )ىلاءت هلوقىف

 ةلااطسإل ل رع ( رخركلا
 نآرقلاو ريثكلا ريخلا دم
 رهن روكلا لاّشو هم

 ادمم هللا .ءاطعا ةنحلا ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص

  دقف رثوكلاريسفتىف ءاجام عيمش قالا عيمج ىلع اهب لضف ىتلا ةريثكلا لئاضفلا |

 | اى ذا ان رهظا نيب 21 تاذ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اب لاق نا نع |

 م بيطا هتنرت توقانلاو ردلا ىلع أ 0 بهذنم ءاتكاح ا

 م6 محلل نعرل هل مس 0

 ١ نم ةرثكلا طرفملا ريسخلا 6 رثوكلا #8 كائيطنا .ارقو 6 كانيطعا انا ف

 ْش م ميحرلا نحرلا هللا مس 000

 ا ( لاىلص ادم ّللاءاطعا 0-5 رهن رثوكلا © 0 كانطعأ انا 88 لحو نع هلوق
 || لقو ةمكحلاو باتكلاو ةوبنلا وه لكو ملعلا 0 رقلا رثوكلا لئقو ملسو هيلع

 ! ' اع (حال ناع نا 2 كلا ريا رث رر لال قو هتماو هعاس د١ ةرثذ وه

 َ هايأ هللاداطعا قذلا ردكلا ريخلا ركل سابع نا نع ريج 1 كيعس نع رمل

 ]| رهلا دعس لاقف ةنْلاىف رهن هنا نومعزي اسانانا ريمج نب ديعسل تلق رمش وبا لاق

 || .ةزتكلا نم لعوف رثوكلال صاو ءايا هللاءاطعا ىذلا ريثكلا ربخلانم ةلاىف ىذلا

 |١ رثوكلا ليقو ارثوك رطخلاو ردقلا َريثكوا ددعلاىف ريثك ئث لك ىف برعلاو

 0 ملعلاو ةنكلاو نتاتكلاو ةولائطغا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هيطعا

 اهلك نادالا ىلع هراهظاو مالسالاو عايتالا ةرثكو دومحملا ماقملاو كرر

 | .ليواقالا ىلواو ةماقلامون ىلا هدعإو هنمزىف حوت هلاك ءادعالا ىلع رصصالاو

 ا 3 ثيدحلاىف ايبم ءاحاك ةن+لاىف رهن هنا ءاملعلا روهمخ هيلع ىذلا رثوكلاىف
1 

1 

 || أرقق ةدوس ان أ ىلع تل لاق هللالوسراي ككعخا ام [:اقو |يستم 1 عفر مث

 | ريالاوه كئناشنا زضاو اكبر لصف رثوكلا كاتطعأ:انا ميحرلا نمحرلا هللامسإ

 ََ الو نع ىبر هندعو رهن هنأف لاق ماعا هلوسرو هللاانلق رثوكلاام نوردنا لاق مث

 | ديملا جات ءامسلامو ددع هنن 1 بقلمي ىتمأ هب هيلع درت ضوحو 0 0
 || ىراغلاو ماسم طظفا كدعل كثر 4 وديا لوقف ما ند هنأ بر لوقاف مهنم

 || هاتفاح 0 ىلع تدنا ءامجلا ىلإ فى جرعامل م انو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 || اذاف كبر كاطعا ىذلا رثوكلا اذه لاق ليربج اي اذهام تلقف ىوجلا واللا بابق
 | الوسم لتسالا هنع هللاىضر سنا نع # ىوارلا كش رذ ذاك سم هتنطوا هئيط

 0 دغا | هبا ىنب هللاهيئاطعا رهن كلذ لاق رث 0 اسو هيلع هلا لبن

 1 ثيدح لاقو 0 هح 55 اهنم معلا اهتلكا 0 هيلع هللا ىلص ةالوسد

 َ هلاك ىفت. نيوكلا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر 0 لاق رمع نبا نع * عي
 ]| ىل>ا هؤامو كسملا ن

 ١ نع( 0 نسمح ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرذا يرثلا نم ضءراو لسعلا نم

 | انلعا ن١ ىلاتال وق نع ةقئاع تلاسلا# امهتعهقا ضر دوغسم نب ةقابغا نأ سماع
 أ مرج ا ءانظاك ماسو هيلعهللا ىلد مكس هيطعا رهن تلا رثوكلا

 "ين
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 ٍْغ

 1110 اذ ذأ 0 10 ز 1ذز1ز 0 زة0 0 0 ز ز ز زا |

 دهش #4 تر هه طفل ا نمو نت هت نينبا#

 ظل يمرااب0اا

 ءاير ةينالع اهنولاصو اهبوحو نودقّسيال مهلأآل أرس اهنواصيال ىا نيقفانلا اذهب 0 نوءاملان وع و

 اهب نوديربال مهناو مهآالص نع نولفاغ م هو ةروص نيلصملا ةل>ىف مهبفنا نولخدب نذذلانيةفانءمال ليوذ لقو ..

 نولعشاذام نوردالو دوعالاةروس/ نوعشت ريو نو دنع مهف هه ها/ هب 9 ضرفل هب هب 3 الو مهبريلا ةبرق

 وسلا خاوتلاو مدلل بجوملاو نيدلا فءض نم ميتيلاب ةالابملا مدع ناك اذا ىنءملاو

 ىه ىتلا ةاكزلا عنمو رفكلا نم ةعشوه ىذلا ءايرلاو نيدلا دامعىع ىتلا ةالصلاَنَح

 امئاو مهل لي وف ىنءهىلع ةيبيسللوا ليولا هيلع بتر كلذاو كلذب 0 السالا ةرطنق

 ىلدىنلا نع © قلخلاو ى ااا عم مهتاماعمء وس ىلع ةلالدال ريع ١ أعضوم نياصملاعضو

 ايدؤ» ةاكزال ناكنا هل هللا رفغ تيارا ةروس ارقنممل-وهياعهللا

 7 ثالث اماو 57 30000 0

 ا و . ىدتقل لفاونلا رهظنن ل 8 | 0

 لع نع ىور ه نوعاملا نوعنبو # ىلاعت لاقؤ لخأاب مهقصو ٍِق ءارع سدا

 هللانا كلذ هحوو كاجضلاو ةداتقو نا ورمع نا لوق وهو ةاكزلا ىه لاق هنا |

 نوعاملا دوعسم نبا لاقو ةاكزلاعنم ةالصاا كرت ىلع مهمذف ةالصلادءب اهركذ ىلاعآ
 ئوزام هيلغ, لديو'سابع نبا نع ةياورىهو كلذ ءاشاو ردقلاو وادلاو سانلا

 ردقلاو ولدلا ةيراع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر دهعىلع نوعاملا دعن انك لاق هنع
 ةاكزلا هالبعا نوءعاملا ةءركع لاقو ةيراعلا نوعاملا دها#لاقو دواد وبا هحرخا

 ىذلاهلكفورعءملا نوءاملا ىظرقلا بع" نب دم لاقو عاتملا ةيراع هانداو ةضورفملا

 فورعملاو 0 ةاك زلا ىع-" ةلقلا نم نوعاملالصا ليقو مهذب اع سانلا هاطاعتب

 2 رانلاو جامل و ءاملا لثم هعنم لحئالام نوعاملال ئةو ريثكنه ليلق هنال انوعاد

 نيفلا نرحل ا عافتنالا نم كانون لاو ثلا كلذب

 زكتش نا نيسلاو ,العلا لاو لولا ةياهن ىف اهب لع أدان 5 ريقلا ةليلقلا ءايشالا هذهب

 بجاولا ىلع رصتق الو مهيلع لضفتيو مهريعيف ناريحلا هيلا جاتحي امم هتيبىف لجرلا

 ماعا هللاو

 ليقو روهمجاو سابع تا هلاق ةكم ىخو روكا را ريسفل ٍِه

 3 رشعو تابا ثالث و ةداتقو ةماركعو مقا هلاق ةم'دم اكن 3#

 #« افر> نوعبراو ناثناو تالك ش

 | ةلا زج ءافلاو ةداعلا ىف رواعتسا 2 2 11 نوغانل نر .نءو 9 اهباع ءاا ا

 كاذب ؟ الف 5 للا ةيسفل ىلع ن

| 

 عتأ ساال نورهظيو

 "ونا رئاازودب
 نعو ةعفنم هفامو ةاكزلا

 هلادملا الاق نس او سنا

 مهتاللص نع لاق ىذلا

 ىف لش ىلو
 نوهاس مهنا نع ىدم

 نال مهتالص

 لعف كلذو اهلا تافتلا

 نإق ينو  نيقئاكلا

 ةسوسوباهف مهيرثعي وهلا
 نس ثردح وا ناطيش

 هللاىلص هللالوسر ناكو

 و تلا هل عش ماسو هيلع

 ةءارالان 0 01 نات

 ال هنوربي "و 0

 ' نوكالوههباالاو هلع

 راهظاب ام لدحارلا

 اهقح نإ ضُارذلا
 هللاىلدهلوقل اهب نالعالا

 ىف ةمحالو ماسو هيلع

 ىف ءاف>الاو هللاضئارذ

 هرهطظا ناف كلوا عوطتلا

 ناك هب ءادتقالل اهصاق

 ةحدقملاو ولدلاو ردقلا ن٠ ساناانيب ةداعلاف روامتام هنع هللاوذر دوعسنانعو ةاكزلا نوعالاو اليمح

 # تايآ ثالث ىهو اطرو لا ةروس وف ماعا هللاو علا الإ ءالأ اهنع هللا ئضر ةقئاعبن ءو اهوجنو

 كلذ ريغو سانلا هل عفتشي امم ىا والاو ردقلا لعد سانلا ناد ىراوعلا لاق وةاكزلا لاش و فورعملا (نوءالانوعت ءو)

 4 نودءبراو ناثثا اهفثورحو رعشمع اهتالكو ثالث اهتابآ كم اهاك ينو 7 اهمف 50 ذب ىتلاةروساا نمو و



 ن7 امبف ادر هدرو

 ىلع ضحالو 0( ةنوشخو

 ثعربالو ( نيكسملا ماءط

 نيكسملاماعط لذي ىلع هلها

 ءازحلاببيذكتلا ماع لعج

 مادقالاو 3 6

 ولاىا فيوضلا ءاذبا ىلع

 ديعولاب نّدباوءازجلاب نما
 مده ملو هاقعو هللاىشل

 هيلع مدقا ني كلذولع

 ليوف ) هلوق هب لصو
 نع مه نيذلا نياصملل

 نؤادي

 (ضخنال تسجل

 ىلع ) ظفاحم الو ثحال

 ةتدص ىلع (نيكسملا ماعط
 ةدش ( ليوف ) نبيك اسملا

 ( نيلصملل)رانلا ىف باذع

 لاقف مهني مث نيقةفانمال

 مهولسص نع مهنذلا (

 نوارات نوال .(نوهاس
 (نؤوارب مه نزلا ( اهل

 سانلا اوأر اذا مهتالصب
 اولصيمل اوريملاذاو اولص

 هك هاري مل درا ءزجلا)

 ةريغلا نب دنلؤلا وأ ءاتصعب هع رقف امن ميني هلأسف اروزجر حن نايفسوبا وا هعقدف هسفن

 088 نيكسملام اعط ىلع# مهريغو هلهأ 6 ضال وأ كرتي ىا عدب 0000 ١.2 قفانئموا

 مهنيذلا نيلصملل لي وف 9 ءافلاب' ب ذكي ىلع ةلمإلا بتر كلذلو ءازجلاب هداقتعا مدعل
 مهلامعاسانلا نوري « نؤارب مهنيذلا © اهب نيلابم ريغنولفاغ ««نوهاسم واصنع

 ليقو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلل باطخ وهو نردلاب كل اذ نا نر لا"

 بذكي ىذلا اذه تلا 0 1 تا لو دكا زجل ناطخود ظ

 ميليلا عدي ىذلا كلذف كلذ هب قبلي فيكق هنايب حوضوو هلئالد روهظ دعب نبدلاب |
 هقح نع هعفدي هلا ىنءملاو ةوفحو فنعب مفدلا عدلاو هقح نع هعفدو هرهش ىاأ

 هبرضيو هرجزب ليقو ةجاو ةاساوملا نكت مناو هلةاساوملا كرتي لبقو ملظلاب هلامو

 ضحالو 9 ةلاطتساو ارهق هم رؤس هوعدب ىا فيفخلا وعدب ئوو هب نؤيسل و

 ةياك اذهو ءاويملاب ذكي هنال هماعطاب ضأيآلو همعطنال ىا © نيكسملاماعط ىلع |

 # نيلصملل ليوذإإل ىلاعتدلوق ©ماعطالاب هريغ ىمأيالف هريغلاعوهلام لفي هلال لمعلا |
 ىوغبلا ىور *# نوهاس مهتواصنع مهنيذلا #9 ىلاعت لاقف مهتعن مث نيقفانملا ىف
 مهتالص نع مهنيذلا نع ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لس لاق دعس نع هدنسإ

 نع اوناغ اذا ةالصلا وكرت نوقفاثملامه سابع نا لاقو تقولا ةعاضا لاق نوهاس

 ىلاعت لاقو نؤارب مهنذلا ىلاعت هلوقل مهعم اورضح اذا ةينالعلاف نولصيو سائلا

 اهتع ءاس ليقو سانلا نؤارب ىلادك اوماق ةولصلاىلا اوماق اذاو نيقفانلا فصوهف |

 اوكرنااباقع اهلعنوفاخالو اواصزا اياوث اها وج ريال ليقولصي ملوا ىلص ىلاسسال
 مهتلافزاو ءاير اهواص اهولصنا نزذلامه ليقو اهب نونواهتيو اهنع نولفاغ ل قو

 اهدوجيم الو اهعوكر نوع الو اهتقاومل اهنولصيال نذلا مهليقو اهيلع اومدنب مل

 دق نمؤملاو نيقفانلايف اهنا ماع نع ةظفلب نوهاس مهتالص نع ىلاعت لاق امل ليقو |

 امراف نوكيو اهرك ذّتءالزا وه قفانملاوهس نا نيوهسلانيب 00 هتالصيف وهسي |
 قرفلارهظف وهسلادوجحسل هريمج و لاخلا ىف هكرادت ةنالصيف اهس اذا نمؤملاو اهنع

 ةالصلاءا زجا عيمج ىف هللارك ذل ايسان قس ناوه ةالصلا نع وهسلا ليقو نيوهسلانيب

 دقتمي ىذلا نم ٌؤملااماف ةالصلا ف ةدمافال هنا دقتع ىذلا قئانملا نم الا ردصنال اذهو

 اهكرت ىلع باقعلا فاو اهلعف ىلع باوثلا وربو ةبجاو هيلع اهناو هتالص ةدئاف

/ 

 دراو بلس ةالصلاءازدحا ضعءبىف اهاس ريصل هنأ ىنعل ةالصلا ىف وهس هل لصح دقق

 بهذي مث دحا هئم ولم داكيال كلذو سفنلا ثيدحوا ناطيشلا ةسوسوب هيلع درب

 ىف وهسلاو قفانلالاعفا نم ةاللصلا نع
 اهنولصيو رسلاىف ةالصلا نوكرتي ىندي «نؤاربمهنيذلاو# نمؤملا لاعفانم ةالصلا

 رهظيو رفكلا نطس ىذلاوه قفاللانا نارملاو قفانملا نيب قرفلاو ةينالعلاىف | |

 نبدلا لها نم هنا هاري نم هيفدقتسيل عوشخلااةدايز عم لاءالا رهظي ىنارملاو نامالا |

 ( حالصلاو زل

 وهسلانا قرفلا اذهب تبثف هنع دراوأ ١! كلذ

 5-لا اخ

 اضم ا ا
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 اهيذ اولكا ةدش هيدا رملا لوقو ميظعتلل ريكا او نيتلحر لاب ىا 3 ع مهمعطا ىذلا

 مهدلب ّق فاطقللاوا ليفلا باد فوذخ 0 فوخح نم مهمآ و 0 اظعلاو فلا

 ارق نم ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نع * مهدلبب مهييصيالف ماذحلاوا مهرباسمو ||

 اهب كا ةيعكلاب فاط ند ددع» تانسح رشع هللاءاطعا ش رقفاليالةروس

 م7 ميحرأا نمحرلا هللا 0 م

 لعلو عراضلاب اقاحلا ةزمهالب تيرا ”ىرقو بجيتلا هانعم ماهفتسسا # تيآرأ ©
 3 ٍنذك,ىذلا#9 فاكلا ةدايزب كتأراو اهيحالبسءاهفتسالا راه د

 ذلا كلذف 9 هلوق ىناشلا ديؤيو دهملاو سنيلا لمتحي ىذلاو مالسالا وا ءازحلا

 1 + لات م هءاخ متي امصو ناكل اهجوبا د امنع اعفد هعفد ملا عدب

 0 ند مهمعطأ ىذلا ىعمو 3 فون م مه ا و ع وح نم ا ىذلا ل

 مهنا ةيالا ىنعمىف ليقو رحلاو ربلا ىف دالبلا نم مهيلا ة ةربم لمحم عوج دعب نم ىا
 00 مهيلع اهلمجا مهللا لاقف مهيلع اعد ماسو هيلع هللاىلص ادم | وردك ال

 نونم 00 اناةللاعدا دمحاي اولاقف دهجلاوع كا و طع" مهيلع دتشاف فسوي

 طمقلادمب ةكم لها تيصخاو ذاللا تيصخأف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف

 مهوكو مرحلابىا فو> نه مهئما و عوج نم مهلا ىلا لااا كلذف دهحلاو |
 ما ضرع مل ىت> ةكم لهانه

 ماعا هللاو مالسالابو ملسو هيلع هللا ىلص دمعت مهنما لبقو ماذخلا مهدإبب مهييصيالف

 ماذخلا فوخ نم مهما لقو مهةلحر ف دحا م6

 « صاعلا ىف ةكع اهفصنلزن ليقو ةيكمىهو .نوعاملا ةووسريسفت »©

 « لواس نا ىلا ن هللا دبعف ةئيدملاب ىناثلا فمالاو لئاونإ

 « ةسجحو ةئامو ةلك نورشعو سمخو تايآ عبس ىهو قفانملا

 « افرح نورشعو ©

 لا 8 رأا هللا حملا 0-0 ه2 ميح

 َساَح دعانا ع نع ةياوزىفو ىوزلاذدناع ن ور ىف ليقو ةريفملان ٠ ديلولاىف ليقو

 فاس 2 زآلاءوس بذكي كب ىذلا تفرع ل اه 37 الا ىعدو نيقذ نان لرقم ا

 ةغلامملا هب فارللو ا ظفلو 4 ميتيلا عدب ىذلا كلذف * فرغت مناف

 اهف 0 ىتااةروسلا نمو

 ىل امتدإ وقىف سابعنبا نع هدانسابو «ميحرلا نمحرلا هللامس ) # انر> رمثع دحاو ةئام

 | ىمهسلالئاو نب صاعلا ف تاز' لك نناتك نات ,أ 9 لجو نع هلوق

 ديد عو> نه ن.تلح رلاب مهمعطا ىن ل امهثدشلا فوح وعوج ىفريكتلا (فوخ نم مهنمأ و عوج نم مهمعطا ىذلا ١

 لتعلق وح وا لفلا تاكا ؟«نوعاملاةر وس! 0 هي هال قمح فوخح نم مننا و امهلقهيف اوناك

 ليقو مهر اسمو مهدلب نم
 ىتحةدش مهتباصادق اون
 ماظعلاو فيلا اولكا
 فو نم مهنما وةقرحلا

 مهدات مهيصيالف ماذحلا
 ءاعدب هلك كلذ لقو

 مالاسلاهياع مها ربا

 فلتخم نو وعاملا ةرود#

 0 تايآ ميتسا نو اهف
 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 بذكي ىذلا تيأدأ)
 ىذلاتيأر

 ملنا وهنم ءازجلاببذكي
 ( ىذلا كلذف ) هفرعت

 ىدلاوه ءارحلا .نذك
 هعقدل 1 ) متيلا 00 (

 لهئىا (ندلا [

 تس عوج نه مهما
 مهنع عقد لاش نيئس '

 نيتا>رلاةنئءوعوملاةنؤع ؟ (

 اوتاكو كتفيصلاو ءان-كلا

 نيتاحر ةنسلكىف نول رب

 « ءاتسشلاب نجعلا ىلا ةلحر

 فيصلاب ماشلاىلا ةلحرو

 كلذ ةنؤم مهنع هد

 نع (فوخ نم مهنمأ و)

 لخدي ناب ودعلا فوخ

 فوخ نم لاشو مهيلع

 نذلا ءاحاو ىتاملا

 ةذهوتيلاٍبارخاودارا

 ىلوالا ةروسلا ىلعةفوطعم
 اهفورحو نو رمشعو سمحان ةالكو عيسابتيا ةبكم اهلكش د نود ( س7 اخو اق )

 (نادلاب بنك ىذلا تب أرا)

 هقحنع ميتيلا عفدي لوش «مبتيلا عدب ىذلا كلذف ) ىمهسلا لئاو نب صام وهو ةمايقلا موي باسحب بذكي لاعبو



| ١ 
 ىلا فيصلاىفو نيياىلا

: 8 | 
 نور2#و نوراتمي" ماشلا

 ا ل 0 0

 اوديعيلف ) مهيلع راغب

 تيبلا اذه بر

 ءاتشلا ةلحر مهيلع قشيال

 (اودعإلف ) فيصلاو

 اذهبر) شرف د>وبلف

 ةعكلا هذه برب ( ثببلا

 نوراتهف مأشلاىملا فيصلاىفو |
 | ىبا فيحصم ىف امهنا ءديؤيو شيرق فالنال لوك أم فمك مهاعج ىا رعشلا يف |

 نر هئاذلو شرقو ءاتقلا ةلدز مهفلا شرق فااليل 'ىئرقو ةدحاو ةروس |

 لاو ةيطع ياو وعاو شرق رعشت نك لوقتم ةناتك

 طلاىف ةلحر وأفدا اهمال نيالا ءاتشلا ىف ةل- رةراجتلل ماع لكف ناتاحر مهاتناك | |

 1 شيعت شيرق تناكو عرضالو هيف عرزال ايدحم ايداو مرآ اناكو مأشلاىلا |

 شررق نولوَش اوناكو ءوس دحا مهلضرعتال اوناكو مهلحرو |
 ,/ناتاحرلا الولف كلذل مهمظعتو مهزعتو مهءركت برعلا تناكو هتبب ةالوو |

 فال الا مهيلع قشف فرصتلا ىلع اوردّش مل تيبلا راو نمالا الولو ةكمب 8 |

 ه لوا ناك ىلكلالاقو مهدغت 718 ريف ناك ىت> ريقفلاو ىنغاا نيد مهجر أ

 رعاشلا لوَش |

 ا

 نيمضتلاك هلفاعوا اوكا 0 ا نورحلو

 قاظطنالو ندسلاب ثغل ن

 ميظعتلل مسالا رغسصو ىلعتالو ولعتو ل لكءتالو لك ات اهنال اهب اوه.شف رانلاالا

 ا را زلنا :ساع نإ ازقو مشتل هنع ديقملا لادبا مث ىاليالا قالطاوا

 تيدلا اذه بر اودبعي اف قه زمهلا دعب

 ْ نوزكالالاتو اتعب اذه بر م اومهتنا ىلاعت هللا مهرمأف فئاطلاب

 مهل نكي

 1101 هلك ىلا ماتمطلا' اول نيلادالب' نم نئرخو لام تصخاف, ماشلاو نيلاىلا |
 لبالا ىلع اوا_ه- ربلا لهاو ةكم ىلا نةسلا ىلع رحأأىف مهءاعط اولمح لحاسلا

 الثا اوانق مآتلا بمحلاو نمحلاب.ربلالهاو ةدحن لخاسلا ل ها قلآق ريماو |

 لاقو اعيمح نيتلحرلاةن وم هللا مهافكو بيرقنم ةكملها راتماف حلالا اوقلاو ةكمرملا

 نومه اوناكف نيتلحرلا ىلع

 الخ ن
 اد تان دع نإ مله لبالا "اهلا “لح رو مالا من جقلا ىتي ءازوملا

 ىدنلاو ةحا_ععلا ىذلل لق

 مهارق ديرت مهب تررم اله

 شئار دجوي سيلو نيشئارلا
 مهريقش مهنغ نيطلاخلاو
 قداص دعو لب نيئءاقلاو

 هموقل ديرثلا مشهالعلا ورم

 فانتم دنع لاي كرس الاه

 فا_فكأ نمو رضنم كوعنم
 فايضالل ماه نيلثاقلا و

 قاكلاك مهريتف نوكي ىتح
 فاليالا ةلحرب نيلحارلاو
 ناك قردسم كم لاعزو

+ 

+ 

+ 

 ل

+ 

 د

 # هموقلو هلامهلس نبرفس

 اهدحا نيمسق ىلع ماعن الانا كلذو ةصكلا ىنمي ©#تيبلااذهبر اود.عيلف 9 لجو نعهلوق
 انو ةروسلاهذهىف هرك ذاموهو عفن تلج قاثلاو لتفلاةزوسىف ةركداَموعَو رض عفد

 ركشلاءاداو ةيدويعلاب مه ص | ناتم.ظع ناةمعن اهو عقنلامهابلحو رضلا مهنع هللا عفد

 وههناف تيبلا اذهبر ةدابعب اولغتشي نامهسما نيتاحرلا ما مهافك امل ىلاعت هنا ل قو

 (ىذلا)

 فاضالا ةلضحرو ءادشلا نفس

 535001101071 ]1]1]1]آ] ]1| /|/|/000000000000000000 ز ز ز ز ز ز | ز ]< < < +



 ا أ طرشلا ىعم لرجل

 نعلا ىلا ءا اتلاف ةلحرلا ىا يك فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليا و هل>ال هوديعيلف

 همعل راك ! ةوديعلا / ناف ىصحتال م 11 ل مع نا

 *ارق ةشفلا و هيلو ا 2 تفلانم وه لقو اعاعقتلالو الصتتف نينلترلا نام

 نم وهف رضتلا ةدلونم نكف ةناد 7 ؛رقو هللا هيئمزلا ىا هللا

 هللا ل وسر لاقلاق عقسالان ةلئاونع 42 ىثشرش 0 رمضالا هدي ملنهو شير

 | ةنانكن م اكيرق ىطصاو ليما دلونم ةنانك طصا هللاز 01 هللاىلص

 هنع هللا ىدر رباحن ع 2 مشاه ى نه ىف لافاطصاو مشاه ى شا !رقن» ىناعصاو

 نع ق3 وخر ,ةل عبت سانلالاق ماسو هيلع هللاىد هللالوسر نا

 ناشلااذهىف شار أ 2 د سانلانا لان ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نأ ةررره ىبا

 لإ لسا لور لاقلاق ديز نب ديعس نع * مه رفاكل مهرفاكو مهداسمل مهماسم

 نسح ثيدح لاقو ىدءرثلا ه>حرخا ا شرق ناوه دارا نم ماسو هي هلع

 لوا تّقذا 0 ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع تت

 بي رغم مج نح ثيدم لاقو:ىدِمْرتلا هحرذا الآؤت مهرخا قذاف الاكن شيرق

 شرقلا نم اشيرق اومسو ريلاو ءاطعلالاوتلاو * ةدشلاوةقشملاو باذعلا لاكتلا

 بستكي ىا مهاشرتقشبو هلال شرب نالف لاش بدكتاو عمجاوهو شيرقتلاو

 وبا لاقو !بصارتح لاضفالاو لاملا عمح ىلعو ار ءاحن اموق اوناك اشيرق نال كلذو

 رحلاىف نوكت ةبادل-لاق اشيرق شيرق تدعم مل سابع نب هللادنع ةيواعم لا ةناحير

 لك ىهو هتلكا الا نيمسلاو ثغلا نه 'ىشب رمتالشرقلا اهالاش هباودمظعان

 هدشناو مع ل لاق اه راعشا قي كلذ ةيرمأ] قرت لغو لاق ىبعتالو واعتو 8

 ىحملا 00

 اشثيرق شر تيمس اج 0 نكسن ىتلا ىه شيرقو

 امى وعلا راش نعرفها ةعلع ىف قانلا كلنا

 اشير: نيحانللا + ىذل هلق كارتكمت الو نيشلا وز هيلا لك 1:

 نعت نك تاكا ف
 الشولاو مهيف لتقلا رثكي « ىب“ نامزلا رخآ مهاو

 اشيك | ىلطملا نورمشح # الاحرو ةلبخ ضرالا الع

 | مرحلا مهلزناو بالك نب ىصق مهعمشل مرآ اريغ ىف نيقرفتم وناك اشيرق نا لقو

 اوعمجت اذا موقلا شرقت لاَ عمجتلا شرقتلاومهعمجتل اشيرق اوعسف انكسم هوذختاف

 سعاشلالاق كلذا امم ىصق ىمسو
 رهف نم لئانقلا هللا عج هب * اممح ىعدي ناك ىصق كوبا

 مظع !اريك ذنو فالنالا سال ام لوالا نم لدب وه 0 مهناليا 0 ىلاعت هلوقو

 | نوفيسبو ةك< نوتشي اوناك سابع نبا لاق *# فيصلاو ءاتشلاةلحر 9 هيف ةنملا
 2-2 0 ل

 اشيشك الكا داللا نولكأي *

8 
 رسج

 ء (فيصلاو ءاتشلاةل>ر ( مهنالياك

 2020- ةكثيحلا رشم كلها *ا نا ىنلاو - هاو أدل ادهني ةيمتلا رت ئاسكلا نع

 ا 00 لضف مهوم 7

 ف نماإلا مه مظنني يح

  دحا ىرتخ الف مهيلح ر

 اوبحعأ ىنملا ليقو مهيلع
 كرداال | نع وق 0

 ةَفلاَوا ىا ىءاش ش

 هتفاا لاش لفو شر

 دلو شرق و اذالاو افلا

 هومس هاك نب رضلا

 ةباد وهو شرةلاريغصت

 ثبعل نعل اف ةمرظع

 رانلابالا قاطتالو نفسلاب
 هوعسف ميظعتلل ريغصتلاو

 مهعنمو مهدشل كلذ

 شرقلا نم لبق اهب مشت
 مالبسكلاو عمجاوهو

 مهنا راج نيباسك اوناك

 مهفاليا)داايلا فمهب رضو

 (فيصلاو ءاتشلا ةلحر

 لدبا مث فاليالا قلطا

 امي نيتلحرلاب ديقملاهنع
 اريك ذنو فاليالا مال
 2 مورق ةلحتلا ياما
 الوعفم مهفالياب ةل_>رلا

 ءاتشلا

 ل درفاف فدصلاو |

 شيرقل تناكو سابلالا

 ءاتشلا فن ول>رب ناتلحر

 ركذا لاهو ديحوتلا ىلع

 وفلل نشنارف لل لع ىتمعت

 ىتاحر داراو هب

 0-55 ا 6-50 : لاعبو ماشلا ىلا فيصلاو نعيلاىلا ءاتشلاةلحر ىلع



 (نوك امسك عيال
 دودلا هلك ا عدو

 ىثو ةيكم شرق ةرو-#

 كانا علرا

0 - 

 ( ميحرلا نحر هللا مس 2

 قاعتم ( شيرقفاليال)
 نا مه سمأ اود.هلف هلوش

 مهناليا لال هودعل

 ان ء اعلا تاخدو نكت :ا> رلا

 طرمشأ | ىنءم نم مالكلا ىف

 ال مهيلع هللا من نا ىا

 كا هوديعا ملناق ىدحي

 هل قاع وا ةيهاظ ةمعن ىهىتلا

 لوك امفصعكمهلمط ىا

 نا ىن#ع شيرف فالال
 فاليالا اذهاىاليالا كلذ
 رعشااىف نيضتلاك اذهو

 تباا ىنعم قاع ناوهو

 هبالا عكلالاةاعت هلق ىذلاب

 دا ندد ىف اهو

 ىوروو لصف الب م

 ةروس ىف

 لو 5 00 اخ

 اذا دودملا عرذلا 007

 دودلا هلكا

 ركذيىتلا ةروسلا نمو
 ةيكم اهلكىهو شيرق ايف

 عيستس اهتالكو عبرا ضل

 هنالث اهفورحو ةرشع

 © اذ رح نوعبسو

 مح نان لا هلام )

 ىف سا,ءنبانع هدانسابو

 (شيرةفاليال) ىلاعتهلوق

 اوفلأيل اشيرق سم لوقب

 جاع ٍُ ل نودملا ب كلا باذعاا ةلح نم ةائعمو لولا 5 ندهوأ لاف رالا و ظ

 ىه لقو كلذ او <2ا| جتا ىلع هلوقك وهف هندايعل ا

 /نوئالثلا ءزحلا) تأ هأ/و زج

2 

 هبح لكاوا دودلا هلك اننا وهو لاك الا هيف عقو عدز قرو) 0 5 0

 ا 1 مالسلاو ةاللصلا هيلع لاق.# هتئارو باودلا هتلكا نيتكوا هنم ا رفص ىقف |

 خلو فسأل نم هتابح ماا هللاءافاع ليفلا ةدوس

 0 عبدا اهياو ةيكم شاررق ةروس

 ا مالكلا ىف ام ءافلاو تيبلا اذه بر اوديعإلف هلوقب اك رق فاليال #

 سيف هتلار مث باودلا هتاكا نينو عدزكى دب # لوك أم فصخ مهاطإ» ديدشلا |
 علا لقو ثورلا ءازحا قرد اهفرفغو مهلاصوا عطق هش هؤازدحا تقرشو

 رشقلاوه نسابعنبا لاقو فو>ا راصفلكا اذا يلاك لو نبتلا وهو ةطذلا قرو

 ماعا ىلاعت هللاو فالغاا 6-35 آلا ب> ىلع نوكي ىذلا جراخلا

 « حصا 00 ةبدم لّقو ةيكم ىهو شلررق ةروس ريسفت ٍِه

 ةئالثو 1ك 2 تاي عبدا و 0 و 3#

 3 افرح لنوعيسو 00

 اهاقاع ةقلعتم ص ىف ماللا هذهىف اوقلتذا * 0 فاليال ه©لحو هلوق أن

 مهلمطل لاقف ةشيحلاب عنص امب مهيلع هتمعن مظع ةكم لها ركذ ىلاعت هللا نا كلذو ظ

 0 اودلا اكو شف رق كلا ليفلا تاك كلعا عانقت رق فاليألا لوك ام. تةصتك |

 ةدحاو ليفلا ةروسو ةروسلاهذه ا نا لعح اذهلو فيرصلاو ءاتشلاةل>ر

 مه ريغوةبادعلا نم روهمج !ةيلع ىذلاو مح رلا نحل هللا مس هفعم ىفامهشس لصش مو

 امهذب قاعنال هناو لفلا هوك نع ةلدقثم ةروسلاهذهنا رويشملا ضيفتسملاوهو

 ةروس اهلق يلا ةروسلاو ةروسلا هده لمعى 52 أ بهذم نع برحاو ا

 ضعب ىنعم هضعب نينو اضعب هضء؛ قدصي ةدحاولا ءاروالا نأ ىقلا نإ ةدحاو

 15 ناروح امها هن 0 !ء 36 ريغو 10 اهيا ٌضَراَمْم رَعَو

 ىا يتلا مآل ىه

 مهصامث تيبلا اذه بر 0 0 ءاتشلاةلخر نكرق.فالبال او.

 هريدشه اهدوب اع ةقلعتم

 126 مه دابع اولمعا 0 فرصلاو ءاتعلا ةلاحر مهفاليال تلا اذه بر اودع.لف

 فاليالىنملا نوكيف فالّشالا ىنعب وهو افلا ئثلا تفلانم فاليالاو ةمعنلا هذهل |
 دج صصص صج 7 جم د ندعو مج اس جل ص مجسم ممل اس

2 
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 ؟لقلا ةروس) سه[ 010 زق

 لسراو 9 اهنأش مظعو مهيمد ناب لاطباو عييضتىف 6 لياضتىف 9 اهسبرخنو

 ةعامللا اهب تهب ةريبكلا ةمزحلا ىهو ةلابا عمح تاعامح © لبابا اريط مهيلع

 6 ةراج مهيمرت © طيطاتو ديداعك اهل دحاوال ليقو اهماضت ىف ريطلا نم

 ه6 ليج“ نم © كير ريع ىلا هذا 0 مسا هنا ريطلا رب كن ىلع ءايلاب ”ىرقو

 ات اريطنا لقْملا ىف ليتل ذإ هتيكحو ةلعو لامك هما ةردق لع يظع ةلالد لئفلا

 دم فرش ىلع ةيظع ةلالد اهبفو نيصوصخم اسان اهب ىرت ةراجح لمحن رلا لبقنم
 ءاضت ران مرمصنل كلذ لعف امناىلاعت هللانا كلذو هلةرهاظ ةزجم*و ملسو هيلع هللا ىلص

 كلذ سيلو هيلع ط# نه كالهاو هديح ونىلا ىعادلا ماسو هيلع هللاىلص دمج وهو

 لقاعىلع ىنخي الف باتك مهل ةشيحلاو مهل بانك ال ارافك اوناك مهناف شيرق ةرصنل

 تلعفام تلعف ىذلا انا لاق ىلاعت هناكف ملسو هيلع هللاىبص دم رصن كلذب دارملا نا

 فيكف كمودق لبق كترصن دق ذاو كمودقل اف رشتو كلا_يظعت ليفلا باكاب

 ةنكلا بيرل ىف مهيعسو مهر كم ىنعل 3 مهدك لع ملا 2 كروهظ دعب ككرا

 ىلا اولصي ملف 0 اوداراام لا 0 راسخو عيبضت ىا © ليلضتىف

 اوكلهو تقرتحاو مهتسينكتب رح مهيلع م ديك عجر لب تيبلا بير نه اودارا ام

 امذمب عشب ةقرفتم ة 3 اريط ىني © ليي اريط مهيلع لسراو ولف ىلامت هلوق وهو
 اهلدجحاوال ليق ةقرفتىف تاءامح لبابا ليقو ةلبؤملا لبالاك عيطافا ليابا للقو اضعب

 تناك سابعنبا لاق لو لثم لوبا ليقو لسا ىلبقو ةلابا اهدحاو ليقو اهظفل نه

 عابسلاس وركسؤر اهل ليقو بالكلا فكاك ف كاوريطلا يطارخ ميطارخ اهلاريط

 تءاج دوسريط ليقو رفص ريقانم اهل رمضخ ريط ليقو عابسلا بايناك بايثا اهلليقو
 هراقنمىف رو هياجر ىف نارك راها ةثالث رئاطلكعم اجموف اجوف رحيلا لبق نه

 | ريطلا هذهسانجا ىالتخاىف ليواقالا هذهنيب عنا هجوو هتعشم الا اي
 هريغ ءاكحام ىلع اهضعبو سابعن:ا هاكحامىلع اهضعبف اهلك افصلا هذه اهفتناكهنا

 د لجو نع هلوق * ماعا هللاو اهتافصنم هغلب امب دحاو لكر بخاف
 ١ اهدازف ةر راع اب تب رمذف احمر 7 0 مهتمروريطلا تحاصدوعءسمن الاق

 | نم جرذالا لدحر ىلع اهنمريت 205 ىلع عقو ناو را عقو اف ةدش

 : >؟ ىذلا ناودال 7 1 ليس | لق 5 لي 5 هريد نه جرح

 قا 1 دعلا كل نم ةراخج ان فهر ىع ءملاو كاكز الا وهو لاخلا "نم هقأ خور افككل]

 دك اع نودل اهو للا

 قكادغ هك 5

 ! 6 خوبطم نيكط نءاا عم لبق 5 تالا كلذىف هللا ب
 ما

0 

 ا 0 ليقو برءمىمراف لكو كلانس هلصاو لا نيطو ع 0 ليقو رى الا

 | ةمكلا ليطست ىف « مهدك لمي ىلا © ماهفتسالا ىعم نم هيف امل رتبال لمه

 ا لاججالاوا ريبكلا وادلا وهو للا ف لقو لك ل تارجد رجعحتم 0

 (ليضت مدكل مجمل |
 لاقي لاطباو عيبضت ىف
 الاغ هلفج اذا دك لس
 ةعرضال لفو امعئاض

 نا للعلا كللا نبقلا
 هعيض ىأ هسا كله لاض

 الواتببلا اوداكمملا ىنعب
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 هيلحر ىف و رج هراةنم ىف ريط لك ا ريط هللا لس راف لو ىهىرخ !ةهج ىلا وا نيل ىلا هوهجو
 لك 1| 18 رجلا قف تزرف ةطبلانم رغضاو ةشنلا نم ريكا نارجم
 بصن فنكو مزاجلا رثا راهظاىف ادجرت ملا ئرقو اميمح اوكلهف هربدنم جرخف

 وبا لاقف وعدي بلطملا دبع لمجو اهضعب اورقعو اهلع اوم لبالا كلت ىلا موقلا
 همده داراو تيبلا اذه نكك ن نع أ كلم عج لز دقف هعنع ابر تيءلا اذهل نا وعدم

 همظعو ضيا ىطعابقلا ءابككلذ عيتى از الف 5 مأيأ هنأ 0 هللا هعْنش

 'ىطاشنم تأشن اًضِس اريط ىرا لاقفلطملا دبع رظنف رحل أو<رظناف اروزج هلرحو

 اهفرعت له لاق انسؤر ىلع تراددق اهارا لاق اهرارق نبا كرمصب اهقمرا لاقف رحأ

 ] ءاسشا لاق اهردقاملاق ةيماشالو ةسىعالو ةنماهتنالو ةيدحجب ىهاماهف عا ام هللاو لاق

 ماما اضعب اهضعل 3 ليالاك تابقا دق فلا ىصح ا ا 100 اهريقانم ىف بيساعيلا

 517 اذ[ ىح تاغ قتلا: ليوط سارلا دوسا راقثملا را هدو نيط ةقفر لك |
 اهريقانمىفام ريطلا تلاها مهلكل اجرا تفاوت الف مهسؤر قوف تدكر موقلا ركسع |

 ا 1 ةكنح نم تمر امنا مث ةبحاص مسا ريح لك ىلع بوتكم اهتحن نم ىلع

 امسي ملف ايند مث ادحا اسنؤي مث ةوبر ادعص ىتح ايشف للا ةورذنم اطحنا احعصا

 نودماخ مهاذاف موقلا ركسعنم ايند الث اماين اوصاف نييماس موقلا تاب الاقف اسح

 ةبادلاو ليفلا قرختو هغامد ىف عقن ىتح اهقرذف مهدحا ةضب ىلع ر رمل عه ناكو
 0  موسؤف نم اسأف ذخاف بلطملا دبع دامعف هعقو ةدشنم ضرالاف رولا 20
 مث ءالق هلثم هيحاصارفحو ىهاوجلاورمحالا بهذلا نم ه الق ضرالا ف قع ىح

 لاقف اعم كلامهف تش ناو كبرفح سنو قرفخ تنمنا رخا دوعسمىناللاو

 كلىهف رفح ىف عاتملا دوجا ىرا ىنا بلطملا ديعلاقف كسفن ىلعىلرتخافدوءسموب
 | اضاو اودحارف نمانلا ف: تللطملا دبع ىداتوهتزفح لع اًمهنم دحاو لك سلجو
 لزي ملف ةداقلا هتطعاو اشيرق كلذب بلطملا هبع داسو هباوقاض ىتح امهلضف نه
 هتبعك نع لجو نع هللا عفدو لاملا كلذنم ىنغيف امهياهاىف دوع.موباو بلطملا دبع

 ةنس نيعبراب ملسو هيلع هللا ىلص ىلا دلوم لبق ناك ليقف ليفلا ماع خيراتف اوفاتخاو |

 خيراوتلاو ريسلا ءالع نم نورثك الا هيلع ىذلا م<الاو ةنس نيرشعو ثالث ليقو

 نواود مهنافماسو هيلع هللاىلص هللالوسر هيفدلو ىذلا ماعلا ف ناكهنا ريسفتلا لهاو

 لجوزع هلوةفريسفتلا اماو * ملسو هيلع هللاىلص هدلومل ايران هولعجو ليفلاماعدلو

 اهب ماعلا نا الا ليوط نامزب هثميملبق تناك ةعقاولا هذه نال كلذو لعل ملا ىا ركملا

 _ هللا ىلص هن كف كلذكن اك اذاو ةكمب افورعم اضيفتسم ناك اهم ريا نال هدنعالصاح ناك

 ٍْآ لتقل يفلا بادب كير ل اهف فذ "رولا ىاعت لاق اذهاف انشا هدهاشو هل لع ملسو هي هيلع

 0 ميس هنال هدحو امناو رمشع ا لقو تر ةليق اوناك ليقو دحاو ليف مهعم ناك

  باحسا ةصقىفو ى الا قافول هدحو امنا ليقو دوم هللاَغ ناكىذلامظعالا ليفلاىلا



 (لبفلا 0

 | ا انف ىرذا 2 0 همسأ ىوق لق هعمو 5 2. ل

 اذاو ع مو كرب مرحلاىلا هوهجو ا 1 ناكو , ليفلا مدق هكثاح ىعو لوددللا

 هوهجوو كلذ لم لعفف مأنب ثلاىلا هوه>وو لورو ماقف نع لالا امجنار رهوهحوف
 دتشي ليف جرو موش نأ ىباو كربف مر اىل' هوفردف كلذ لثم لعفف قرمثملا لا

 ا عم فيطاطلا لاثما رتعلا نءءازيط لجو نع هللا لتسراو ليطلا دع

 نيشغ الث نيدعلاو ضخ ناثما :لامن4ق “رجح و هلجتر ىف نازح راخا نالت

 تباصا موق لكس يلو كله الا ادا ةراعأ كلت بصت ما ذ مهياغ اهئاسرا موقلا

 بييحن لش نع نولءاستو هنم اًواحىذلا قيرطلاىلا نودتمأل نيبزاه او> رخو

 ليفن لوقي كلذ ىفو لالا ضب نم مهيلا رظنم ليفنو نع !اىلا قيرطلا ىلع مهلديل

 م تيرعحلا نيح ىدلا + هانز قبل تارا كات

 انيلع ىتال ةراحخ بصحو # اريطترصبا ذا هللا تدمح

 اند نافيح لعن لش نع لاي مهلكو

 نيس لكى نوكللا و قالرطا لك راسا مهضعب جامو موقلا جرخو

 ةدم اهتعرت ةلغا تطقس الك هلمانا ظقاستت لش مدس ىف ءاو ةهرأ لع هللا تنل
 عدصنا ىتح تامامو هباحسا نم ىقإ نيف ريطلا خرق لثموهو ءاعئصملا ىهتنافمدو عقر
 0 ا ضيف الا ليف دو#اماو ىدقاولالاق كلدمن هيلق نع هردص

 موسكي وبا تلفنا مهضعب لاقو ءايصحلاب اومر ىا اويصطل اوم-عشرخالا ليفلاو انف

 اهاهنا الف ةصقلا هءاعصقف ال غلب ىت> 4 قوف 0 ريط هعتو ةهرارزو

 تلصلا ىبا نب ةيما لاق ىئاجنلا ىدب نيب امرك ريطلا كلذن» رج هيلع عقو

 روفكلاالا نيف قراعام © تاعطاس اسر تان

 رومم 0 لبط,# ىد نمل ليفلا ست

 سانلا نامعطتسي ةكمب هيئأٍس و ليفلا دلاَقتءار لاق اهنع للاى ر ةسئان 2

 اوجا شيرةنم ةئف نا ليفلا ٍباححأ ًارح ىذلا ببسلا نا نالسن. لتاقم معزو
 ىراضنلل ةعرب.مثرعلا لحاتس نءااونذق توشاجتلا شرا ىلإ ارا اوك 2

 ىف ىه امرانلا اوكرت اولحنرا الف اووتشاو رانلا اوج>اف اولْزَنف لككهلا نشيرق اعل ]

 ١ هضطغ فساف ئه ىلا خيرمدلا قلطناف اراث لكيهلا مرطضاف جيرلا تجاهف فصاعم 5
 قرونكم ناكو ىنةثلا دوعسم وبا ذّئموي ةكماق ناك هن كلا مدهل ةهربا ثءبف ةعبلل

 ناكو دار رومالا ميقتستاليدت .دب 8 بد الحر ناكو ةكع وو دل و فئاطلاب تفيصل رصبلا

 كنأر نع هحف ىفاشالا مول اذهف كد ع اذا 0 بلطملا لب 6ع هللاَقف بلطملا ديعأ اليلخ

 ءا بلطملا ديعل دوعسدوا لاقف للا دعصق ءارحيلا ان دعصا دوعسموبا لاف

 ضب لعاف مرا ىف اهمثبا مث هلل اهلعحاو العن اهدلقو هلل اهلعجاف لبالا نم ةئاءىلا

 دمفعف بلطملا دمع كلذ لمثف مهذخأف تيبلا اذه بر بضيق اش اهنم رعي نادودسأا



 داراو سلقلا اما_عمو ءاعنصل ا ىتاعا ةمكضا لق ند 0 كمه مرمشالا ْ

 فاحت كلذ هضغأف اليل اهيف دمقف ةنانكنء لجر جرت جاحلا اهيلا فرصي نا |

 لهسلاف سانا معطي ةكم ريع بحاصو شيررق ديس اذهنا هللاقف هاناف سينا ىلا
 هدنع هعفت نا تعطتسا نافريعب ىتئام هلكللا | باصا دقو لاما سؤرىف شوحولاو

 اهيا لاقف ةهربا ىلع سدنا لخدف ريخلا نه هيلا لصوام بحا ىل قيدص هناف هعفناف

 شوحولاو لهسلاىف سانلا مسطي ىذلا ةكم ريع بحاصو شيرق ديس اذه كالا

 00 20 2 داس دقق كملكف ا هلنداتنا بعا اناؤ:كلع نذآتسي. لاما َنؤُرَف
 1ع ةهرا ءا ر الف اهسو اهسح الجر باطملادبع ناكو ةلزذأف كيلع فااخمالو
 الك طاسلاىلا طبيق هتحم نال ناو ريزشلا ىلع هعم ساجمنا ةركو همركاو
 الا رلا لاقق كلللاىلا:كتجااحام هللق هتاجرتل لاق © هعم هسلجنأف ءاعد  هنلع
 ةهربالاقف ىلاهباصا ريعب ىتئامىلع دربنا كللاىلا ىتجاح يطملادبع هللاقف هلكلذ
 تئج لاق لاق كيف نالا تدهز دقلو كتبآر نيح ىتبجحا تنكدق هللق هنا
 ىنلكتو هنف ىنملكت ل همدهال مكتمصعو مكفرشوهو كابا نيدو كيد وه تد ىلا

 000 11 الان اذكهلو ل,الا هده نر انا سلطملا دنع لاق.كل !تلما نيش ىئامف
 1 | تدر الك هيلع تذرف هلباب سماق كاذو تناث لاق ىتم هذيل ناكام لاق كنم

 .اوزر#و باعشلاىف اوقرفتيزا مهرماو ربخلا اشيرق ربخأف جر بلطملا دبع ىلع
 ذخاو ةيمكلا باطملادبع ىتاو ولعفف شد اةرعمنم مهيلع افوذ لابطا سؤرفف
 ١ ْ 0 ل ةنلع

 اكامح مهْنم عئماف براي © اك اوس مهلو>را ال براي
 اكارق اوبر نا مهعنما # اك اداع نم تيبل اودع نا

 اضيا لاقو

 0 ع الاسلا نان خل
 كلا مويلا هيدبانو بككياصلالا ىلع رصناو
 كلاحم اودع مهلاحمو ان مهب اص نول

 كلايع اورسي كليفلاو © مهدالب عومج اورخ
 كلالج او.قراموالهح # مهدكب كامح اودمع

 كلادب اميماق انتبكمكو مهكرات تنك نا
 | ةهربا عصاو هموق عم هوجولا كلت ضع ىف هجوتو ةقللا بلطملا دبع كرت من

 | ةؤقلاو مظعلا ىف هلئمرب ملاليفناكو هليف أيهو هشيج أيهو لوذدلل أبت دقو سمقلاب
 | كربا هللاقو هتذاب ذخا 5 مظعالا ليفلاىلا ليفن لبقاف اليف رسشع اننا هعم ناك لاَشو

 7 أو ءودمنف ليفلإ كريق ماركا هللا كتب كاف تنجح ثيح نم ادشار عجراو دوم

 | ىناف موقيل هوعزفف هقفاعو هقارص تحن مهتحاحم اولخداف هس ارىف لوعملاب هوبرمضف
 تاس



 لفل روع ه4 ه5 قي

 هو راد 3 ل 0 نيك لا ذارأا نالام

 تعءقو اهنا ىورذا تاصاهرالا ن م اهناف ماسو هيلع ىللاعت هللا ىلد هلوسر ريع

 حاب ايصلانإ ةهربإا نا اهتصقو ماللاو ةالصلاهي اع لودسزرلا اه و دلو ىلا ةئسااىق

 تار نبي 1 ةبنك ءاتنسي كلا تيني هق ىلإ ىئالا ىلا بتكو ءامنرلا
 لخدفالل اها جرح هاك نب كلام كلذب ععسف برءلا هج اهيلا فرصا ىتح ايبهتنم

 عنص ليقف ىلع ًارتجا نم لاسقف ةهربا كلذ غلف البق ةرذعلاب 3 و اهنف لف وقت
 كلذ دنع ةنهر ا تاع. 000- عم تيبلا كلذ لهانم برءلانم لجر كلذ

 هللا تعش نا' هلاسإو كلذ ءريثغ ىئامتلاىلا بتكف اهمديب تح ةكلا ل

 هيلا هه ثعبف ةوقو اعمحو م هلثم رب مالق ناكو دو هللاَش للف هلزاكو 0.

 ءاوملظ فاعالؤل ثرفلا تهتف لذا مهعم جرخو ةكمىلا ارتاس ل ةهربا جرخ

 هموقنمهعاطا نمي رفنوذ هللاقينِعلا كلولمنم كلذ جرت مهلع اقح هداهج اوأرو
 نه كلريخ ناش ناف ىنةبت#سا كالملا اهيا اي لاف رفن اذ ذخاو ةهربا همزهف هولئاقفا
 مح دالب نم ائذ اذا ىتح راس مث اهاح الجر ةهربا ناكو هّشاواو ءايحعساف ىلتق

 هولتاقف نعل لّئابق نه'ةيلا عمتجا نمو معاخيف ىمعتملا بيبح نب ليث هيلا جرخ

 ىادي ناتاهو برعلا ضرأب ىلاد ىنا كالملا ١ هيا ليفن لاقف اليفن ذخاو مهمزهف
 هيلا جرخ فئاطلاب صاذا ىتحح هلدب هعم جرخو هاقبتساف ةعاطلاو ععلاب ىموق ىلع

 فالخ اندنع سيل كديبع نم كلملااهيا لاقف فيش نم لاحرىف ثرخه ني دوعسم_ ||

 لاغر ابا هعم اوثعبف هيلع كلدب نم كعم ثعين ني ةكع ىذلا ثيبلا ديرت امنا كلل

 ثعبو هربق مجري ىذلاو هو لاغروبا تام سمغملاب ناك اذا ىتح جرحت مهل ىلوم
 ةراغلاب هيماو هلخ ةمدقم ىلع دوعسم نب دوسالا هِللاَش ةشيخلانم الحر ةهرا

 مث ريمي ىتئام بلطملا دبعل باصاو مرا باكا لاو.ا دوسالا عم سانلامعن ىلع

 كلسراام هغلبا مث اهفي رش نع لس هإلاقو ةكم لهاىلاىريما ةطانحب لسرا ةهرإا نا

 ةكم لخد ىتح قلطناف تيبلا اذه مدهال تعج امنا لاتقل تآ مل ىنا هربخا هيلا هب
 لاتقل تاي مل هنا كريسخال كيلا ىناسرا كلملا نا هل لاقف مئاه نب بلطملا دبع قلف

 هلام بلطملا دبع لاقف مكتع فارصنالا مث تيبلا اذه مدهل ءاج امنا هولئاقت ناالا

 تدبو مارحلا هللا تب اذهناذ هلءاحام نيبو هنيب ىلؤكس انا دب هب افلالو لاتق اندنع

 نيبو هب ل ناو همرحو هّب وهف هعنع ناف مالسلاو ةالصلاهيلع هليلخ ميها 8

 ةلغب ىلع هفدرا هنا ءاملعلا ضع معرف كلملا ىلا عم قلطناف لاق ةوق هب انلام هللاوف كلذ

 باطلا دعل اًهددص رفئوذ ناكو ركسعلا مدق ىت> هيثب ضعب هعم بكرو اهيلع ناك

 نمابال ريسا لجر ءانغ اق؟لاق انس: لزن اهف ءاتغ نم كدت لها رش اذا لاه
 هلأساف قيدص ىلةناذ ليفلا نيئاشب نسما ىلإ كس أس كلو ةشعوإ 0 لع | ||
 لسراف لاق هدنع كتازنمو كرطخ مظعيو ريخ نم عاطتسا ام كلملادنع ٠ كل عنمينا 1

 لالا اعونق)

 -ع 7



2 7 

 هللامب ) © تايآ سمح ىهو ةيكم ليفلا ةدوس # ماعا تاو قفا منو 5 211مل لئلا مشل

 الو اين 22 نم فدى امل رملي ال لعشب بصن ا يرام هةر (مبحرلا نمحرلا

 ىنعملاو هللاتايا نه هيما كح تدهاشدقو برعلا رفكن م هيد هللا . حخ قا نب م عل رب : ملا ىفو 3 7 ىلوعفم كسم تدس

 ىور لب كل اح أي 2 ةدهاثملا ماقم كل ا اراوتم 4 10 تعدعتو ةشدملا هللا عنص لانا تيارشكنا

 اهملا رصإ نأ 5 راو سيال اهاعمو ءاعتصل هادا ى ىثاجعل ها ليقن اا كلف حاصلا نب ةهربا نأ

 ش انقرحأف جيرلاام لمحت اراثيرعلا نم ةقفر تحت ا لبقو كلذهضغأف اهقر فالله دمققةنانكر ٠ لجر ج رخن جالا

  امظع ايوق ناكو دوم همس ليق 0 فن هعمو ةشيطاج رحت (نونالثلاءز 0 ةمكلا نمدهل فلحت

 1 1 0 اليف رمشع اكو

 هيلا جرح سمغملا ءاح

 هيلع ضوعو باطا ا دبع

 عجريل ةماهت لاوما ثلث

 5 9 نمحرلا هللا مس زج ٠ هوهجو الك اوناكو ليفلا
 كلت دهشي مناو وهو لوسرال باطلا 6 ليفلا باككاب كير لمف فكرت ملا 8 | حبب ملو كرب مرحلا ىلا

 لش ملوفكلاق اذلو امآر هتاكف اهراخا رئا ونلاب مع“ واهو | دهاش نكل ةمقولا ني ' ىلا هو-هجو اذاو ل .٠

 2 ال دولا سر ل
 دمعلا ةفقص ةدودُعو 2 مييلع لخدالو باب مهيلع 8 اللف اهرحو 7 مهيلع 9

 100 0 هراقثم فرج راطل
 ملعأ ىلاعتو هناحس هللاو اهرحو رانلانم هللاب دووعل ةريصآلا نم 2 ا نوكف ةلواعم ىا أ

 2 ار نات
 #« ةلك نو رشعو تايا سو ةيكم ىهو ليفلا ةروس ريسفن ف ١

 15 نم ملسو هياع را هللا ىلع ىب نع * نيملا مخ ماو 7 درع 'ىرقو |

  هباحاوماسوةيلعمللا ىلصدمحمت ازهتسا ند داداعل م رمدنع هللاهاطءاةزمهلاةروس أ

 نيعمحا مهياع هللا ناوضر (

 « تانا نيم ضو ةيكم ليفلاةروس ©

 ند رغصأو ةسدعملا نم

 ١ افرح 0ص ةتسو | عه ردفلا ناكف ةصخ #

 © ميحرلا نمحرلا هللا مس تح لف لغو رعد ل نوم تطال حا هلآ د | جرح لجرلا سار دف لاجبرلا الع | 3

 ا ليفلا باخ ةضق تناك # ليفلا باحصسأب كبر لمف فكرت ملا # لجو نع هلوق * كيا تاع

| 
 1 نع ةفركع و ريب> نب ديعس نع ماعلا ل لها ضع نع ق<“ا نب دمح 200 ىلع | هرقل تم را كاماعت

 : ا مسيل :
 اهلع يلغف نِعلاىلا طانرا ثعب ناك ةشدخلاك لم ىثاجملانا ىدقاولاهركذو سا.عنبا ظ

 . ةشيخحلا سماىف طايرا طخاسف موسكينب حابصلا نب ةهربا للاعب ةشيخلا نم لجر ماقف
 لتقف افحازتف ةهربا عم فال طابرا عم ةفشاط تناكفذ نيعدص 0 ءايغلا غل 0

 1 1 0 1 1 0 | اع
 نا م هل ىلع داخل اورقالو نك ىلع لغو ةهرال ةعدللا تقمتحلاو ظارا ةهرتا | انما الف ةعتلاهلع متن
 - 7 0 2 9 : 2 ةكم لا 6 "2 : 7-0 نإ 1 5 1 ا 4 1 هةضص 4 سه

 ةسينك ىنف لجو نع هللا تيب جت ةكم ىلا مسوملا مالا نوزهج سانلاىار ةهربا | انمرق رجملا هلع عقو

 تاقناو ةيلق نع ةرالكص

 رئاطو موسكي وبا هريزو

 (ءاعتصن) اذهليقو اهسو اهسج اللد رناكو هنيعىف مظعفاهيفهيلا جرح ريع ىتئامبلطملادبعل ذخاةهرب انا ىورو هيدي نيب

 032 ىع نم تاطقسلاق ةتجاحرك ذالك لالا س ورق شوحأولاو لبسلافف سانلا معطي ىذلا ةكمريع بحاصو شب رق ديس

 هيمحس ير تديالو لبالا ب رانا لاقف كلذخا دوذهنع كاهلاف هدلا يدق ىف مكف رسشو كئابآ نيدو كنيدوه ىذلا تييلا مدهال

 ا ابننا ةكم اهلك غو ليقلا انيق ركذي ىلا ةروسلانمو## ديف اهرمق لاغيو لمعلا ىلا ةدودمم اهتاط لوقت
 - سابع نبا نع هدانسابو «ميحرلا ندحرلا هللا مس) ال1 لوس وةك ايف دلو نو يفعو كالت اهتاككو

 كير 00 ككل دحانا ناورقلا ف نيالا سي :( ىتتل] ) ىلانست هلوق ف
 هللاَتب بارخ اودارا نيذلا ىثاجتلام وق ( ليفلا بادتاب )



 اهفقلاملك مط نا اهنأش ى "ا راثلا ف ( ةماططلا 3 ) عمج ىذلاىا (نذينيا ) هناسس> نءدل عدر (داك) هيف ادحا

 ههلاةروسأ اد ار ا ) )ه3 مظيت زد 3 1

 ف 86 ةملط 0 0 نَج > راعل ىا 5 نما 00 ا نع 5 4 داك

 ا كيل <! | راثلاام © 4 ةءاطاللااو كار ردا[ م3 0 اهيف ح رطبام لك مطمتنا اهنأشو ف ع

 ردّهال هدقوا!إمو هللااهدقوا ىتلا ةدقوا ا 00 0ك ي هللاراث 0 ةضاخأ هذه

 اهيلع لمتشتو بولقلا طاسوا ولعت © ةدئذالا ىلع علطت ىتلا # هئفطي نا هريغ

 ةعئازلادباقعلا لحم هنآلو ملأت هدعاو ندنلا فام فاغلا دا قفاانال دا اهم

 اذا بابلا تدصوا نم ةقبطم #4 ةدصؤم مهيلع اهنا #9 ةعبقلا لام ًاشنمو
 لاق هتقيطا

 هدصوم ءاعتصناونأ اهتوذ نمو * قات ةكم كاشخ لإ 2

 ةدمعا ىف نيقوهم ىا ي ةددمم دمع ف 2 ةزمهلاب ةز>و ورععواو 0 و

 0 ضل نفح ريع ف ٠ وقوات كلا رو صوخصللا اهو رطش ىتاا رطافملا لم ةدودمت

 لبعلاو لكلا ل لب لاند 210 ىلع ذر 1 5 تومالو ايندلا ف

 ليقو هدلا ىتبام نوقاب ءاماعلاو ءايحا مهو لاملا نازخ تامىلع لوق هنمو حاصلا

 مسقلا ىن«ءلوصح ىلع كلذلدف مسقلا باوج نذينياىف ماللاو #نذينيل#9 اح هانعم
 رق لق ايئاعقا ند منا وهو رانا ىف ىا ا نذنل دو

 0 و ماظعلا م امم اناا لح ثرعتو اهنم ةماثلا ةكردال مس ءاوه ليقو ىللو

 كءارو نا مهض اع نءرتكيو نانا مو ل اك أب ىذلا هلل ةزدملا اهيااي ىتعملاو

 راسك ًالزانى ا # ةمططااه كارواامو #3 ماظعلا سكت ووعو لا لك اناا هطلت

 ىا 6# ةدقوملا #9 اهل مظعتلاو ميضفتلا لبس ىلع هيلا اهفاضا امنا # هللا ران #9 نارينلا

 دقوا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللاىخر ةريرهىبا نع ادبا دمحتال

 اهيلع دقوا مث تضبا ىتح ةتس فلا اهيلع دقوا مث ترمحا ىتح ةنس فلا رانلا لع

 ةريرهىبانع ىوريو لاقىذدمرتلا ه>رذا ةملظ» ءادوسىهفتدوسا ىت> ةئس فلا

 ىنءملاو بولقلاىلا اهعجوو اهملا غلا اب ىا  ةدقئالا ل !ء علطتىتلا عكا وهو افوقوم

 ىو ْئث ان تن | "ىش فاعلا هنال نكذلاب داؤفلا ضخ اقأو داوشلا لإ ىهلت تح مك ا

 عم هنا مث هياع تلوتساو هيلع تءاطا اذا فيكف ؛ىث ندا ملات ناو ناس الان اف

 رك ذلابدصخ امنا ليقو تؤم راثلاف سلو هيحاص تامل قرت>ا ولذا قرتحال هتفاطل

 ةقبطمىا © ةدصؤم مهلع اهنا © ةدسافلا تاينلاودئاقعلاو رفكلانطوم باقلانال
 مهتانعاىفو دامعب مهياع تدق دمتىفمهلخدا سابع نبا لاق # ةددمم دمعىف 9 ةقلغم
 رانلاىف ام نوبذعي دمع اهنا ادغاب ةداتق لاقو باوبالا ا مهيلع تدس لسواتشلا

 مهبلع ةقيطم اهنا ىنمملاو رانلا لها ىلع قيطت ىنلا قابطالا دانواىه ليقو

 عجري ىت> ران * ديدسح نم دانوان تدس م م مهاع باوبالا تقيطا لبقو ا

 ب اهانواب

 هللارا ص ىا فوذح ةةز

 عاطت ىتاا)اهمعن ( ةدقوما )

 امنا ىنعب ( ةدكفالا ىلع

 قى مهناوحا ىف لخدب

 علطتو مهرودص ىلا لصت

 اطاسوا نو ممدقفا لع

 ندب ىف 'ىثالو بواقلا
 داؤفلا نهفطلا ناسنالا
 ىذاىداي:ةنماكا دشا الو

 تعلطا اذا فيكف هسع
 تلوتساو مهح ران هياع

 ةدّئؤالا صخ ليقو هياع

 رفكلا نطاوم اهنال

 ىنعمو ةدسافلا كاملا و

 اهنا اهلع رانلا عالطا

 ىا (مهلعاهنا)!هياع لقت

 (ةدصْوم) ةمط+اوارانلا

 0 ( دمع ىف ) ةقيطم

 .نوقابلا صف> ريغ ىفوك

 عمج ىف ناّتءا اهو دمع ىف

 راحو بهاو باهاكذامع

 دصؤت ىا (ةددمم) رهو

 ىلع ددعو باوبالا مهيلع

 اقاثيأسا دمعلا باودالا

 اك دش قا قاثتسا

 فاقو نطف سنك نءؤملا
 عرو ملاع لس#لال تبثتم

 ةمطح ةزا ةرمس قفانملاو

 هيلع در وهو ( الك

 06 نيل 7 مااا

 1 ندحرطيل

 اع © ةلارد نامو

 لك ا ( ةدكفالا ىلع 00 جا ) رافكلا ىلع ةرعثسملا (ةدئ راها دان ١) لاف هلاهت 2 * |يايظعت ا

 0 ذم د ( ةقيطم ( ةدلسص وم 0 امك ىلع ( مهملع) راكتلا ىف 0 قفلقلا لا م غام ىتح 8



 كلذنا ىلع لدي ةلعق ءاسو

 ف

 تاكو قلع هن ن

 تلز" لقادكتم ةذاع

 حالا

 ليقو ةعيقولاو ةييغاا هيداع

 لقو فلخ ن ة.ءاىق

 نوكينا زوجيو ديلولاف
 ا.ءاعد.عولاو اصاخسيسلا

 كلذ رشأب نم لك لوانتبل

 لكم لدي (ىذلا) بقل

 عمج ) مذلا ىلع بصنوا

 ةزمحو ىعاش عج ( الام

 وهو عج ةغلام ىلعو

 ( هددعو ) هلوقل قبالعم

 ثداوط ةدنغ هلغحت قأ

 هلام نا بسحي ) ىهدلا

 اذلاغ كرت ىا' ( ةدلحا

 وهوا تومبال ايدل ىف
 اصلا لمعلاب ضن ردت

 هيحاصدلِجا ىذلاوههناو

 دلخا اش لاملا اماف ميعتلا ىف

 نى ناش ناحل نال

 هذه تلزأ يهعرخت

 قيرشن سنخاىف ةيالا

 ةريغملا نب دءاولا ىف لاهو

 باغي ناكو ىوزخلا
 ماسو هيأع هللا ىلص ىنلا

 هه>- وىفنعطيو هفاخ نم

 امدلاىف (الامعج ىذلا )

 هلام ددحع ( هذذدعو )

 (بسح) هلا ددعلاَه و

 هلام نا ) رفاكلا نظي
 اتدلاىف هدل ( هدلخا

 لأ ه5 م و داتلا ردا

 لاشالف دا ا لدي هلعث ءاننو مهف ن ءطلاو سائلا ض اا كل

 سلا وهو لومفلا ءانب لنك 2و ةريغ عرفو ةرتلا كسلا آلا همملاو

 | ناك هلق 51 نب نسنحالا 'اهلوزتو مشيو هلم كيفيف كحاضالا أي ىذلا |

 ىذلا 0 ماسو هيلع ىلاعت هللاىل_ص هللا لوسر هيايتغاو ةريغاا ن دلولاىفوا اياتغ» |

 قاسكلاو ةزمحو ىماع نبا أرقو عوفصموا بوصنم مذوا لكنه لدب # الامعمج |
 ىرخا دعل 0 ةهدع وا لزاوالل ةدذع هل عحو 4 هددعو 0 ريثكتلل كيدتغتلاب

 ادلاخ هكرت © هدلخا هلامزا بسحب 8 ماغدالا كف ىلع هددعو ئرق هنا هديؤيؤ
 بسح ىتح هلما لوطوا تولانع هلفغا لاملا بحوا دولاب حياك هبحاف ايئدلا ف

 ةزمللاو مهلرمخيو هد سانلا زمج 0 ةزمهلا ليقو هدض ىلع وه ليقو هحولا

 ىذلا ةزمهلا لبق و هنيعل زلثو هناساب زمهي ىذلاوه لبقو مهيعيو هلاسلب مهزللل ىذلا

 هجاحم نمربو هسارب ريسشيو هنيعب قمري ىذلا ةزمللاو ظفللا ءوس هسياح ىذؤإ
 عجري ليواقالا هذه لصاحو مهباسنا ىف ناعطلا ةزمللاو ساذلل باتغملا ةزمهلا ليقو

 لا لع ضبقلاو رسكلا زمهلا لصاو تملا زاهظاو َنءطلاوهو دحاو لصا ىلا

 لخديو مهف نعطلاو مهنمضغلاو سانا ضارعا نه رسسكلا انه هنم دارملاو فعلا

 ىلع لعافلل ناّتمن اهو هنم اوكا مهئاوصاو مهلاعفاو مهلاوقاب سانلا ىكاحي ن. هيف

 القد هب آلا هذه ثا نوف اوفلتحاو سانلا نم كدا ورزعشل ىذلل ةكمضو ةرذس ومن

 قحسا نب دمحش لاقو مهباتغيو سانلا ىف عش ناك بهو نب قيرشن ب سنخالاىف تاز

 تت دياولاىف كلر لقو ى ممل فاخن ةسماىف تلو ةزمهلا ةروسنا عع الزام

 لّقو ههجو ىف هيلع نمطيو هلارو نم ماسو هيلع هللاىلص ىببلا باتقي ناكةريغملا |

 ناكنم. اتاك هتفص هذه ص لكى ةماع ىف ليقو ىموسلا لئاو نب صاءلاىف تلزت

 سانا ىف اهنا لاق نمو مكملاو لغ_هللا مومع ىف حده ال ببسللا صوصخ نال كلذو
 0 مخ وهو ادعم اضم هم دارملا نوكي نأ قاتحال اماع ظفللا نوك نا لاق نييِعم

 لكفف مومغلا ىلع لمح نا ىلوالاو فرعلا ةّسِرَهب ماعلا

 ةلعلاو ببسلا ىر#ت ىري هنال فصولا اذهب هفصو امئاو © الام عجج ىذلا 9 ىلاعت
 ركنامناو مهتمرخكحلو سائلا رغصتسي لاملانم عمحامب هباحان وهو ىنعي زمالاوزمهلا ف

 و لاذ هفص - هةؤص هذهن عه

 فيكق هحاص دنع اهظعناكناو ريقكلا ل ةكا 0 ةيسنلاب هنال الام |
 ةدعلا نموه ليقو ددعأا ند ةأاضخا 02 ددعو #5 88 ريقإلا *ى 0 نإ لقاعلاب و

 هيف نّشال تكافل هش هيف قل امه تن 5 نسحلا لاق ها 6 راسل تت وع ال و

 دام هنا نظي نم لمع نولمعي مهنا عم توملايف قرف الندانلا نأ ءاشرا قولا

 هلال 0

3 

 ةرذ الل يدلاو» دانا ناب 1 هل هيقو ٠ توللا ن ظن 1 0 لفت دا هنا

 2 ايندلا تدلي هنأ نلظي ىا © داخا هلامزا تس 9 1 ةرخ ةهاعجلو هد كل
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 عد ةروسأ ا يل 4 006 اح (- تاخطلاصلا اولمحو اونآ نيذلالا)

 ربكتلا ون ل فيرعتلا وويبلاطم ف مهرامعاف "ضو اسف نا ىاناسنالا نا

 ةايحلاب اوزافف ايندلاب ةرخ الا اورتشامهلاف #تاحلاصلااوامعو اونمآ نيذلا الا ميظعتلل
 داقتعا نم هراكت امصنالىذلاثباثلاب # قحلاب اوصاوتو# ةيدمرسلا ةداعسلاو ةيدبالا
 يصامملا رع #ريصلاناوضا واو وا لاك
 ىلاعتوهناعسولءلو هلاكىلع اروصقم نوكياع لمعلا صخن ناالا ةغاام.لل ماعلا ىلع صاخلا

 ىدؤي دعام ادعامناب اراعثاو دوصقملانايبب ءافتك | نارمسانودجبرلا بيس رك ذامنا

 ىلاعت هللا ىلصىبالا نع # مركرس 1 1بءاحىفماهب الا ناف امركتوا طظح ٍضقن "و نار

 فطعنماذهو هدايعههللا واساموا قل ا ىلعوا

 يملا او اوتو قلاب اوس ا وإ قرع نانو دا هللا رقغ رضفلا روان ماسو هيلع

 ١ عسل ايزو كب ةرريلا رس «

 م محلا نمحرلا هللا ملا رج

1 

 ىف اعاشف زهللاك نءطلا زمللاو مزهلاك رسكلا زمهلا 7 ةزاةزه نعل لو 0

 مهرامعا عيبضتب مهسفنا اوكلها دق راوبو راسخف اوناكف اهبلطىف نيقرغتسم ايندلا

 اوئمآ نيذلا الا © ىلاعت لاقف نينمؤملا ىتتسا هنإ ليلدب رفاكلا ناسنالاب دارإ لبقو

 ناسنالا رمتن» صام لكنا ىنءملاو ربسخىف اوسيل مهناف ىندي © تاحلاصلا اولمعو
 كالهو داسفو | وهف هدضلا ناكامو ريسحو حالص ف وهف ىلا 23 هللا ةعاط ىف

 امب لمعلاو نآ رقلاب ىنمي قحاب 9 اضعب نينمؤاا ضعب ىصواىا 4 اوصاوتو 9
 ةماقاو ضْنارفلا ءادا ىلع ىا «# ريصلاب اوصاوتو # ديحوتلاو ناممالاب ليقو هيف

 اوناك ىتلا مهلامعا نساحمو مهروجا بتكت مهناف تاحلاصلا اولمعو انما نيذلاالا

 | هانددر مث موقت ن سحاىف ناسنالا انقاذ دقل هلوق لثمىهو متو مهبابشفف امنولمعي

 ملعاىلاعاو هناحيسمللاو نونمتريغ رجا مهلفتالاصلااولمعو اونمآ نيذلاالا نيلفاس ل فسا
 34 ةلكن وثالث وا تأنا سو ةيكم ىهو ةزمهلا ةروسريسف 0 ياس ع او (( 5 59 م

 # افرح نوثالثو ةئامو ©

 6 نمحرلا هللا 0 0

 ءاوه لقو كي لك نع هل 0
 نلبقو بملا ءاربلل نوُعاَنلا ةحالا نيب نوقرفملا ةيمشلاب نؤادملا مه سايعنبا لاق

 نضاشلا لاق موهضعل ق سانال باتغملا باب .لاوهو دحاو اهانعم

 5 تيبقت ناوى رشاكتا زك لع كفل اذ

 زمهلا ليقف اهاذعم فاتح ل ليقو

 ازمللا 1 0

 زمللاو تقلا 3 كييعل ىذلا َّ

30200 

 | ىف كببعي ىذلا 5

 اورق ايدلب ةرخآلا
 (ةملااوضاوتو)اودعسو

 عوسرال ىذلا تباثأا ىمالاب
 ند هلكربذلا وهو هراكذا

 عامتاو هتعاطوهللا ديحوت

 اوساوتو ) هلسرو هيتك
 ىلعو ىصاعملا نع (ربصلاب

 هللاهولساهىلعو تاعاطلا

 نيعضولاىفاوصاونوهداع
 ىلع فوطعم ضام لعف

 ملعا هللاو هلبق ضام

0 
 تاي عسأ ضو

 (ميحرلان هلا هامش 02
 لكد) هربخ د 4 0

 بيع ىذلا ىا (ةزمه

 دمك ( اونما نذلاالا)
 نا رقلاو ماسو هيلع هللا ىلص
 ( ةالطاصلا اولمعو)
 نيبو مهنيب اه تاعاطلا

 هي 0 ةزههلا ةروس

 لاّشو ديحوتلاب اوناحن
 (ريصلاباوصاوتو)نا رقلإب
 ءادا ىلع ريصلاب اوثاحم

 بائتحاو هللا ضئارف
 ىزارا ا ىلعريصلا وهيصامم ا

 1 كيذكاوسيلمهافتاريصملاو ا

 ركذيىنلاةدوسلا نموزل#
 اهلك ى هو ةزمهلا اهو

 اهتالكو عست اليا ةيكم
 اهفورحو نونامثوعبرا
 3 نوئسو ددحاو 6

 (ميحرلا نمحرلا هللامسر) 531 ا
 سابع نا نع هدائسابو

 ) ليو ) لاحد هلوذىف

 (ةزا0 مهفاخ نم سال باتغم( مرره ل0 رانلاىفبح لاهومدو حق نم موج ف داو ليولاشو باذع ةدش



 3 تايآ ثالث ىهو اهف

محرلا هللا مس (
 | 0 رلا ن

 ةاللصن مسقأ ) رصعلاو 0(

 هلوق ليلدب اهاضفل رصعلا
 ىلا 'ةواقلاو لاك

 روعه ف رصعلا ةولص

 فياكتلا نالو ةصيخ

 سانلأ تفاجل قثااهساداىف

 رذا مح هوما راجت ىف

 موشياعب مهلافتشاو راهنلا

 مسقا اك ىثعلاب مسقا وا

 لئالد نم اهيف ا ىمضلا
 الل نايزلاب مسقاوا ةردقلا

 ةفانشل ا ند هر ص ف

 م.قلا باوجو بئاسجلا
 ( رسخ ىنا ناسنالا نا

 ىنل ناسنالا سنح ىا

 ركذب ىلا ةروسلا نمو
 ةيكماهلك ىهورصعلا اهف

 عبرا اهتالكو ثالث اهتيآ
 ةساع اهفورحو ةرشع

 افرح نوتسو

 (ميحرلا نحر لاهللا مس )

 سابع نبا نع هدانسابو

 ( رصعلاو) ىلاعت هلوقىف

 ةالصن لاشو هدا

 ( رسسخ ىف ) رفاكلا ىنءي

 توملاو مرهلادعب هلمع ناصقن فلاش و ةنا ىف هلزتمو هلهاباهذ

 3 زال اهباو ةيكم رصعلا ةروس 3

 5 م7 ميحرلا نمحرلا هللا م غو

 ىلع هلامتشال ىهدلاب وا ةوددلارصعبوا اهلضفل رصعلا ةالصب مسقا © رصعلاو
 © رسخ ىفا ناسنالانا © نارسخلا نم هيلا فاضيام ىنذ ضيرعتلاو بيجاعالا

 ( نوبالثلا ءزجلا )

 ]| مالسالانع ليقو نارقلا ريسو عئارمشلا فرخ نع لثسي لدو لوس نينلمو |

  ىذلا ملسو هيلع هللاىبص دموهو مكيلع هب معلا امع لاس ليقو معتلا ريكآ هناف
 ملعا هللاو مكيلع هب نتماو رونلاو ىدهلاىلا لالضلا نم هن 0 ذقن

 ةند٠لقوروهجللاو سابع نبا هلاق ةيكم ىو ردعلا ةروسريسفن 9

 افرح نوتسو ةناعو ةلك ةرشع عيداو تأأ تدل ىفو ِ

 مد ميحرأا نمحرلا هللا مس اجو

 هيف امل هب هللا مسقا لبق ىهدلا وه سابعنبا لاق # رصعلاو #9 لجو نع هلوق ©
 | كلذو مهدلاوه هللاناف ىهدلا اوبستال ثيدحلاىف درو دقو نافاتل ف رعلاو ملا نم
 . هللا ناو هفرش ىلع اه هب مسقاف ىهدلا ىلا لزاونلاو بئاوالا نوفيضي اوناك مهنال

 هريدقت ليقو هردقو هللا ءاضَش ناك لزاوالاو بئاوالا نم هيفلصح اق هيف رتؤملا وه |
 ىلع هبنف نارصعلا امهل لاَ اه«ال زا_لاو ليللا رصعلاب دارا ليقو رصعاا برو.

 زابلا قرط رخآ 'ئصعلاب دارا لمقو دابعلا لامعال ناتنارخ امهنالراهنلاو'لدللا فرش

 ةالصلا اهنالو اهفرمشل اهب مسقا رصعلا ةالص دارا ليقو ىمحتلاب مسقا اك ىشعلاب مسقا

 لقال ىط_سولا ةولصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح ىلاعت هلوق ليلدب لوق ىف ىطسولا
 ةالصىطسولا ةواصلاو ةصفحو اهنع هللا ضر ةشئاع فد *ىف ىذلاو رصصعلا ةالصه |

 ملسو هيلع للا لسلاقو رممعلا ةالصىطسولا ةالصلا نع انولغش نيج اىفو رصعلا
 هللاىلص هللا لوسر نمز رصعلاب دارا ىليقو هلامو هلها رتو امن اكفرصعلا ةالص هتناف

 دلبلا اذهب لح تناو دلبلا اذهب مسقا ال هلوقىف هناكمب مسقا اك هنامزب مسقا ملسو هيلع

 نا 8 ىلاعت هلوق مسقلا باوجو اهفرشاو نامزالا لشفا هنامز نا ىلع كلذب هبن |

 ليلد, ناسنالا سنجناسنالاب دارا لبق ناصقنو نارسخ ىفاىا # رسخ ىناناسنالا |
 ||| نارسخ نع كفنسالناسنالا نال كلذو مهاردلاىا سانا ىديا ىف مهردلا رثكمهلوق

 | نوكت نا اما ناسنالا رمعنم رك ةعاس لكن ال كلذو هرمع عبيضت وه نارسمحلا نال

 تناكناو ىهاظلانيبملا نارسخلا وهف ةيصعمىف تناكناف ةيصعموا ةعاطىف ةعاسلا كالت
 . اعيبضت٠لضفالا ريغ لعف ناكف اه نامتالا ىلع رداق وهو لضفا اهريغ لعلذ ةعاطوف

 بلط ىف ناسنالا ةداعس نا ليقو نارسخ نم دحا كفنال هنا كلذب نابف انارمسخو

 ةيفخ ةرخل الا بح ىلا ةيعادلا بابسالا نا مث ايندلا نع ضارمعالاو اهبحو ةرخآلا |
 _ بحب نيلغتشمسانلا رثكأ ناك ببسلا اذهلف ةرهاظ ايندلا بخوملا ةيعادلا بابسالاو |

 أ «ايندلا)



 -3 كاس

 * لكب داتككلا سوست ةئمرقلل هلغشن 5 ص وصخ ميننلاو هدد نع 8 د 8
 ا نع لأسي لكذا نامعل ليقو تايباغلاع نه اولك هللا ةنبز مرح ت>- نه لق هلوقك

 ى* دا نع » رافكلاب ةصو ص 3 آلا ليقو

 ىطعاو ايندلا رادىف هيلعمعتا ىذلا ميعتلاب ىلاعتو هتاحس هللا هيساحم مل رثاكتتل كاملا

 ةيآ لا 1 0 ائاك رج حالا نم

 أرواد ماو هياع لاكن هللا ىلص

 م اذ قدح افنلاو :لاب رثاكتلا رهاهلا ار ءافكلا نال كلذو علا 7 0 مث

 | نهؤملاورئاكلا ف ل لاؤساا اذه ناليق و كلذنع مهلأس هركشل كافيشال او هللا ةعاط نع

 نهؤملاو هياع هب هللا منا ام ركش كرت هلال عيرقتو خاوت رفاكلالاؤس نكلىلوالا وهو

 لاؤسلا نوكيف هبر عاطاو هياع هب هللا معنا امركش هلال ميركتو فيرسشت لاوس لئسي

 انع ىورام كلذىلع لدي هيلع هللا معلب كك هقحىف

 نادوسالا امه اءاو هنع لئسن ميعأ ىاو هللال وسراي نيبزلا ٍ ميعنلان دنا

 اوفاتحاو ْنسَح ثثب دبوس لاقو ىدئمرتلا ةهسح>ح را ود هنأ اك 1 ع اور علا

 نلئستل م ثلؤن املأ لاق ٌنيبزل

 نع دئمو نائسُتا لاق هعفر دوعسم نبا نع ىورف هنع ذسعلا لكس ىذلا معلا ىف

 ١ ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق ةريره ىنا نع * ةدحلاو نمالا لاق معنلا

 ند كورثو كمسد كل عدن ىلا هلاقف ميعتلا نم ةمايقلامو ديعلا هنع ل لوا :

 هللاىذر ةربره ىنانع ( م ) بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هحرخا .درانلا ءاملا
 1 دا وه اذاذ هل هه كاك ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر 06 لاق هنع

 الج رىناف هعم اوماقف اوهوقف امكحرخا ئذلاىنحرخال هدس ىبمقت ىذلاو اناولاق

 هللالوسراهللاف الهاو اح ىسعتلاق ةأرملا هتأر املف هتبىف سياوه اذاف راصنالانم

 ماسو هيلع هللا ىلص

 افايضا 6و 5 مولا دحاام هل دا لاق 6 هييحاصو ماسوهياع هللا ىلص هللال وسر للا ا

 هل لاقف ةبدملا ذخاو اولكل اقف بطرو رمتو رسب هيف قذعب مهءاخل قاطناف لاق ىن

 نو ةاشلانكلا ناك ف ةاش ل عنف تزاْطاو كل ماسو هيلع هللا ط ذا

 رظنف ىرإصنالا ءاحذا ءاملا انل بذعتسي بهذ تلاق نالف نا

 1 5 اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اوورو أوعيش لق اولرشو قذملا كلذ

 مكر نم مكجرخا ةءايقلا موب ميعتلا اذه نع لتس هالرب ىسفت ىذلاو رمو

 هيفو اذهنم لوطاب ىذمرتااهجرذاو ميعنلا اذه مكباصا ىتح اوعجرت مل مث عوبلا

 عاع'الا ونادبالا هع معالا لاق سا.عنانع ىورو دراب ءامو بيط بطرو دراب لظ

 سا مف ةمايقلا موي ديسعلا هللا لاسإ راصبالاو

 2 ) لاماو غارفلاو حلا نع لاح

 سانلانم ويثكا اهم نوع ناتمكل ماسسو هيلع ا

 ليقو مهنم كلذ ماعا وهو اهولمعت

 لبس ىذلا
 تالا ا

 ليفو غارفلاو ودع

 ١ | سو معطم نه دحا لكل دبال هناق هيا جاتحمام ىلع ديازلا ردقلا وه هنع ديعلا |

 1 رئاكتاةروس ا

 | 4 وسراي عوملاالاق ةعاساامذه امكت وس نم امكح رخام

 | هللاىلص هللالوسر لاق لاق سابع نبا نع

 ندلا نع هذاذتلالا

 نسحلا نعو هفيلاكتو

 هبوؤإ نك ىوس ام

 ةرسكو هيراوت باوثاو

 ماعا هللاو

 0 رع انو نول انام

 كلذريغو نوسبلتامو



 ءوس عزتلا دنع (نوإك قوس ( هدب مالو دم ايئدلا نوكتنا هكا راانلل 5 كال هنأ ىلعي كو عدر ) كك

 ١ عدرا 1 2 1 راذنالل درلارب 5 (ةلك)ر لاى اهل هد 0-1 0 0 ف 7 ةنويذاتلا ةز 2 كاك 2 هياع منك ام ةيقاع

 5-5-5-5 0 «نوطتول) فيزتلاو

 0 9 و ةغاابملاو مظعتلل نيدلا ما ن. امهينعيام وهو هنع ىهلملا فذح امئاو مكيدبا نيب ام نولعتول

 | ايندلا ب ىف رامعا نيعبضم متربقو متم نا ىلا دالوالاو لاومالاب رئاكتلا كلهلا | ملع ( نيقللا ملع )
 مكملعك ىا نيقيلا ىمالا

 لاف فانم دبع نب مهزكف ةذكلاباورخاق مهس قو فاثم دبع ب نأ ىور

 مهل وس هزكف تاومالاو ءاحالا انوداعف ةءاهاللاىف انكلاها ىنلانا مهس ولن

 0 50000 نع روبقلاةرايز نوكتت ؟ارخال ىتسااوهو مكل مها وه ام
 ١ ا 0 ةقاعناف ايندلل ةيعس امءعمو .ةض 2 مح لو ولاد كالا 1 و لقاعلا | ىلع ةيسنن و در

 ع
 | اونو ممادوام متبع اذا مث < نع رم نر 8 ةريسحو لابو كلذ

 الرومثلا نو نوقع
 الام ماعفاو ا رئاكتلاكا اهلا

 مثىفو دك أنا و 5 4 نوملعت فو كك 1 و ممم "مَع : ند اوهتشنيو اوفانعل 00 مك فصوي

 | روشنلا دنع ىناثلاو ربقلافوا توملادنع لوالاوا لوالا نم غل 10 ىناثلانا ىلع ةلالد | (محجا نورتل) ةلهج
 || ىا نيقيلا ىمالا ماع مكيديا نيبام نوملعت , ىا # ن دعا ماع نوملعتول الك 8 | فوذحم ممق باوج وه
 1 0 هسكمالو فصوب الام 2 موا هريغ ن ع كلذ مكلفش ا هنونقياسلام م 1-0 ددعولا دكوتل مسقلاو

 عوفقولا قةح هبال انا 2 م 7 زوومالو يتلا فتلل باوجلا أ ىلع وىماشءاتلا مضي نورتل

 : هماهبأ دعت همم لا ا دع دول وه ل 5 | افوطعم هررك (انورتلم)

 أ دك اتلل ريركت # اهنورتل 5 1 ءاتلا مح نورل ق ةامكلاو صاع نإ | رو نفاق م أ ةدايزودب دهملا ىف اظيلغت مث

 ةفرعملا ىلوالاب دا رااوا م هودرو اذا ةماثلاو لعل ناكم نم عماد اذا ىلوالا وا باقلاب لوالاوا ليوهتلا ىف

 هةدهاع 1| ماعناف نيقيلا ن 3 ىه ىتلا ة هن ٌدرلا ىلا 3 نقم ماا نيع ِ راصنالا ة هس اًملابو | (نيقيلا نيع) نيعلا,ىناثلاو

 | سوصخع ياعخلاو مالا ىذا © يانع شوي نست نيتاباموا | نت ع ىلا ةيقلا
 رثك | مكنا به ابيع ل وو موسفنا نم مهبجب ىلاعت هن اكفىشم سما ىلع لدي رباقملا نائستل ث)هتصلاخونيقيلا
 6 5 ال وشل ىا 3 داك قل )اتف ةف مييلع ىلاعت هللا در مث عقل اذ اق اددع مهم نمالا نع (مبعنلا نعذتموي

 فوالك من 0 مهاد ءو « ن ولعت فوس# اقحىنءملا لوو رخافتلاو رااكتلاب 1 نع اهوّتينقا مف ةوصلاو

 توملا مكب كزن اذا ؟ مرخاقو مراكت ةقاعنولت فوس ىلا دك را 5 ا ه6 املأ ىذر دومسن

 00 فوس الك 4 * نب رذاكلا 0 نول فوسالك هائمم ليقو ديعو دعب ديعووهف مكلغش ىذلاعتلا نعىلبقو

 نول 59 هل اق الع نولعتول ىنمملاو فوذحم وا باوخو اَنيَم العىا # نيقيلا :
 3 را ٍ ديعوو مهياع در وهو

 توملا دعب هثعاب هللا نا ا نا نيقبلا ماعنا ثدحن انك ةداةقلاقرخافتلاو ارناكتلا نع
 ا

 ديعولا 5ك مي فوذ# مسق 10 هنا ىلع لدن ماللا يي ميحجلا نورتل 0 | 0 ا 0

 توملادعب مراصبإ محملا نورت م كك ىنءملاو بيرالو كش هلذ ديال هب اودعوا امناو 0 0 0 7 داكن )

 0 عرلا ذك ان ةيؤرلا نك ا ا ل رانا حا هوم كو ا 8 1 017 اذا

 ران و او ني راقت نإ ئد 4 فلا نع دك لاتنا مو | 00 30 7

 | ا غ اودع ثيحميعتلا بز اوركشي مل مهنال هف اوناكامركش نع ةمايقلاموي نولئسيف | 00 0

 706م9 (  نيقبلا نيع اهنورتل مت) ةمابقلاءوي (ميحب انورتل ) ايندلا ىف مترخافت ام انيقب الع ( نيقيلا ملع )

 مع مح ميعنلاركش نع ( ميعنلا نع) ةمايقلاموب ( ذئموي نلثستل مث ) ةمايقلاءوي نيبئاغب هنعمتسل انيقب انيع



 (مبحرلا نمحرلا هللامسب 7 (رئاكتلا ةرو) تالا نا ء 4 0 ! دس ىو ةيكم رت ةيوسألا

 «ي نام اير ا دلع را رونو 0

 6-5 ميح رلا نمحرلا هللا مس 0

 لقغ اذا .ىفلانم .لؤتحإ) قؤللا لإ" كرضلا .هلدسار كلت * كيلا ف

 ءابحالا ددع متيعوتسا اذا # ل ىتح 8 ةرئكلاب ىهانتلا # ر را

 راقملا ةرايزب تولارك دأىلا مهلاقتلا نع ريع تاومالإب مراكش رباةللاا 6

 « ةلك نورشعو ناو تابا نام ىهو ةيكم رثاكشلا ةروسريسفتا »
 افرح نورذعو ةنامو ِس

 م ميحرلا نمحرلا هللا م تخوم

 ةرئاكملاو ةاهابملاو ةرخافملا مكتلغشا ىا © رئاكتلا 1 اهلا 9 لجو نع هلوق *

 نءنا مولعمو هطخ“ نع 2 و مك هللا ةعاطنع فقانملاو ددعلاو لالا ةرثكب

 ميدقتىف هلغشو هيعس ن 1 ا لقاعلا ن 5 ىقشق' هرتغوعأ ضرعا دن لك

 رخافت ءابرقالاو ناوعالاو هاجلاو لاملب رخافتلافلجو ع هيرنه هيرشاموهو مهالا

 ىتلا ةيورخالا ةداعسلا ليصحم لاغتشالا نم ناسنالا عنب هب لاغتشالاو ٍبتارملا سحاب

 فرطم نع ىور ام ةموهذم لاملاب ةرخافملاو ةرثاكملا نا ىلع لد»و ديالا ةداعس نه

 ارش وهو ماسو هيلع هللا لص هللالوسر ىلا تيهتنا لاق هبا نعريخشلا نب هّللادعنبا
 تقدصتامالا كلام نم كللهو ىلامىلاممدا نا لوم لاقفرثاكتلا ىاهلا ةباالا هذه

 مي طاف تسيلوا تيئقاف تلكا وا تيضماف
 عجريف ةثالث تيملا عبتي ملسو هياع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق كلا نب سنانع 00 أ

 نسح كد لدم لاقو فى دمرتلا 4> ضاات

 ىد 9 هإ مع ىو هلامو هلها عج ريف هلمعو هلهاو هلام هعشإ دحاو ةعم قسو نانثا

 نوكيف هسمر رازو هربقراز تام نمل لاعب رباقملا ف متقفدو متءىتحىا 4 رااقلامترز
 ملاو توملا ماتا ىتح مكبر ةعاط نع مكلاوما ريثكت ىلع مكصرح كك اهلا ةي الا ىنمم

 01 نالفونو نالفى نم ا ١ ني ا ولاق دوال 35 الا هدهدلز ليق كلذىلع

 كيع وم امو شيرة ناحل هيلدا 1 لقو الذاض اونامىتح كالذ مهلفش نالف ب ند

 ا اوراز 0 اودعءق اناتوم دعت اولاقمن نا عر مه رثاكف كلذ

 نحن فانمدبعوب

 ةيلهاجلا ىف اوناكممتالت ايا ةثالثب ممسونب مهرثكفنالفربق اذهو نالفربق اذه اولاقف

 مترز ىت> هلوقنالنا رقلايهاظب هبشا لوقلا اذهو ةب الا هذه هللا لزتاف اددعرثكأ

 | لامن كا 0 قاربكالاو ةذاقلا اود ا م ناكو درت 0 قشنو فاك

 مكلغش ( ر يا ك1 0

 ىهايتلاوةرثكلا ىف ىراشتلا
 دالوالاو لاومالا ىف اه

 متدز ىت>) هللا ةعاط نع

 مك ردا ىح ( راقللا

 وا لاخلا كلت ىلع توملا

 هع ددعو رباقملام< رح

 ها ها اقللا ىف نهم

 )ولاول

 ةيكماهلكئىهو راكدلا اهف

 ناك انماط وا نام اهتانآ

 اهفور>و نورمشعو
 نورشعو ةئام

 (ميحرلا نحرلا لامس )
 نناعيشا ن

 م اهلا ( 0 هلوق ىف

 مكلغش لوش ( رئاكتلا

 بسنلاوبسحلاب رخافتلا

 ( رباقملا ترز ىتح )

 ىو مهس ى نا كلذو

 ع هك ساو

 مي اورذاش فاثم دنع

 مزكف اة ةطع سد 5"

 ا فائم كيع وْ

 انءامحا اودعف ةلهاجلا ىف

 انتاوماو مسايحاو

 مهي تاز مىيدكوخ

 مكلغش زئاكتلا ماهلا

 بسنلاو بسلا ىفرخافتلا
 ىد رباقملا مدز ىد

 ددعلاىف تاومالا متركذ
 اراكتلا مكلغش لاّشو

 اوتوك ىتح دلولاو لاملاب



 غيصملا قىوحلا وهو نهعلاب لالا م نس ا وتلا ةنواالثاءز راع 0 املا ةرك

 ناولالا ىذ فوصلاح © نهملاك لاما قوكلتاو ا ةعراقلا ه لع 300 ا | | لاخ ناولاامالاناولا

 ذه 9 -- داق دعت

 ١ 6 هتيزاومتاقثنءاماف 8 ولا اهرباطتو اهئازجا قرفتافودنملا  شوفنملا 9 0 ا

 | ىضرتاذ © ةيضار 9 شيعىف # ةشيعىفوهف 8 هنانسح عاونا ريداقمت حرت ناب
 ا ا تح اهبأعي ا هل نك ملناب 4 هنزاوم تذفخ نم اماو #3 ةض صم ىا

 ا و# لاق كلذلو اهئاعسانم ةيواهلا وةترح ا رانلا هاوأف # ةيواههماف 8 هتانسح ىلع

 نك 0 ماسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا مح تاذ ي ةيماحر ان ههام كك دا

 ل1 وغلا وبلال

 قحلا مهعارتاب ) هس زاوم

 وهو نوزوم عمج ىو

 رط>ونزوهلىذلال معلا

 نلاريم ص 9 ا ١ هللا دنع

 قوه ( اهنادحر اهاشهو

 اضر تاذ (ةضار هشيع

 نص ىلا نع 8

 ةمايقلا ا هنا زم م اهل هللا لقت ةعراقلا 5 هروس |

 3 ندع 5 1 0 0 5 ارا انما ةزع نال |

 اهؤازجا قرفتت اهنال كلذو فودنملا فوصلاك ىا *#شوفنملا نهعلاكلابجلانوكتوؤ# |
 هناكلابجلا لاح وسال لاح نيب مضامناو دنا دنع اطلا ف وصلاكريصت ىتحمويلاكلذىف ١

 ارا نال لطب حل ةلملا ةذلصلا ةميظعلا لالا ىف :ةعراقلا كالتريث أت لع هضوملالت
 مق ةمايقلا لاح رك ذ امل مث ةعراقلا توص عاعس دنع فيعضلا ناسنالا لاح فكف |

 هنانسح ن زاوم تعتحر ىنب 3 هنيزاوم تلعن نه اماف #8 ىلاعت لاف نيعق ىلع قاحخلا |

 تفخ نماماو) ةيضصوا

 لطانلا هعامتاب ( همزاوم

 هلك ( ةيواه هماق )

 قوام ل قو زانلا لا ءاقو

 مالا نال هيبشتلا ىلع ما
 امو) هعزفمو دلولاىوأم

 دوعي ريعتلا (هيهامكلاردا
 تضل اهلاو ةماعلا

 (ةيماح ران)لاقف اهرسفم“ث

 نسحاىف نءؤملا تانس< ىتؤيف لامعالا هيف نزوت ناتفكو ناسل هلىذلا وهو نايم |

 ةروصحقاىف رفاكلا تايسب ىنؤيو هلةنحلا) تحجحر ناف نازيملا ةفكى عضوتف ةرود
 ا 12 «انمح تلع نق نموا لاتعا نزوت امنا لنقو:زانلا لخيدف ةاؤنم تفذق

 000 ا ل عع الا يلتم هادشسلو 1س تلقتننو ةنطلا لغد ١ حسو قانا كلب
 اماو هتمحرو همركو هللا لضفب هنْلالخ ديف همركب هنع هللا وفعي وا ةنْلا لخديف اهنم لع هللاو

 هناقيدصلا ركب ىنا نع ىور ائزو ةمايقلا موي مهل مقنالف مهقحىف لاق دقفنورفاكلا | 0

 ]دف اندلا راد ى ودعا اننا ةماعلا ء و.هتنزا وم تلقت -,ه.ةنعزا همن تلّص اغا لاق |
 000 ف ]00 لا ل قينلاك كانللا ) رست
 تفخ نم نززاوم تفخ امئاو ذايش نوكي نا ادع قحلا هيف عضوي نازيإ قو مولع : ا م

 6 6 نارك ىنحو مهفع 20 ا يال ةماعلا مونة يراود نم اناث,) نوال وذل ال |( لص لاو انذلا ىف لطالا/يعاا[ ةئاتلا مو هزار | 8-0200 0

 ةنلاق ةيضرم ىا # ةضار ةشيعىفوهف #ىلاعت هلوق * افيفخ نوكي نا !دغ لطالا
 300 راك © هل راون' تنك بوم اماو 98 اهتجاص اهاشر اهو تاّذ ةعنعو لبقو

 ' املا نال امأ نكتملا ىعم ,ناسنلا هتكسم:ىا # ةيواج همأت 89 هتاتسحا ىلع هت ايس |
 رانا ءامسا نم مسا ةيواهلاو راثلا ىف ةيواغت هسأر ماق ءانعم ليقو تاهمالا نوكسلا ىف ظ

 هءانسح ( هزاوم تاقث

 نءؤملا هدو هنا زيه ىف

 ( ةضار ةشدع ىف وهف )

 اهضردق ةيض م هنح ىق
 | عقو اذا 0 رك ليو مهعزد ىل ع اف نووهف اهر فى كردنال لإ ةاوهملا صو 3 5 -

 ان # هس هام كاردا امو # الكثو انز رح تكله ىا هما توه لاش ديدش صاىف |

 ' ةتمظعوهللاب ذومأ اهرح ىهتنا دق ةراح ىا #8 ةيماحران © لاقف اهرسف مث ةيواهلا

 تقخ نه اماو 0 ا

 رفاكلا وهو ( هيزاوم

 ةمأ لعح ) ةيواه ةماق (

 رعب نانو هر اس هللاو ايم 3
 ةيواهل || هريصصمو هأ قواه

 1 (ريسفت) 50 هر راح (ةيماحرران) لاقفاهنم م الايظمت(ىها ام) دمتحإب (كاردا امو)هتما ه ىلع رانلا ف ىو جم لاش شا 3
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 و2

 5[ ه8ه9 ر- ءازكلانالنامزالا عج ىفممملاعوهو

 نيلالا ىف مهيأ أش فالتخال مهل لاق م املاق اءاو مهيزاجصف اورسا امو اوذلعا اع ملاع

 اعج دهشو ةفا دزلاب تان نم ددعب تاتسح رشع ردالا ن٠ ىطعا

 3 رسل اكو ةكم ةعراقلا ةروس 0

 م ميحرلا نمحرلا هللا مدل وقع

 نوكي موي #8 ةقاطلا ىف هناس قيس © ةعراقلا ام كيرداامإو ةعراقلااه ةعراقلا
 مويباصتناو مهبارطضاو مهراشتلاو مهتاذو مهترثك ىف *# ثوثبملا شارفلاك سانلا |[

 مسا ناسنالانال ةيانكلا عمج اما 3 مه معد نا 8 رشلاو ريا نم اهفام زرباو زيد ا

 نكلو هريغ ىفو مويلا كلذىف مهب ريبخ ىلاعآ هللاو ملاع ىا © ريل ذئموي 98 سنج
 لصحو هلوقىف رك ذلاب بولقلا لامعا صخامناو مهر فكىلءمويلا كلذ ىف مزاج هنا ىنعملا

 ماعا هللاو حراوجلا لامعا تلصح ام ٍبولقلا ىف

 ي افرح نوسحو نانيلو ةنامو 0

 7 ميحرلا نمحرلا هللا 0 0

 هدلا عراوق هنمو ديدشلا توصلا عرقلا لصا * ةعراقلا # لجورع هلوق *
 دادشلاو عزفلاب بولقلاعرقت امنال كلذب تيعس ةمايقلا ءاعنانم ةعراقلاو هدئادشىا

 اهغاببالث رحم ةدشلاىفاهمال اههنكب كلملعالءانعم 6 ةعراقلا ام كاردا امو 9 ةدشلاو
 « ثوثبلا شا رفلاكسانلا نوكي موي #9كلذ نءمظعا ىهفاهصا تردق امفيكو دحامهذ

 بهذي ةددحاو ط لب ةدحاو ةهط هج مرات اذاشار فلان ال شارغلا ثعبلا دنعقلخلا

 لك بهذيف نوقرفس ثعبلا ف قا نا لع هدشتلا اذه لدف ىرخذالا هيد ريغ قا

 دارج مهن اك لاذ دارطاب اضيا ميشو قرفتملا ثوثملاو رخ الا ةهج ريغىلا دحاو ||

 هبشف اضءإ هضعب بكري دارجلا ءاغوغك ءارفلا لاق مهترثكل دارجلاب مههبش امناو رمثتنم

 ضاوالاو ءاشلا يرطب وك وه نتارفلاو نضنن ىف طنز لوط وسلا

 ا ل تادارالاو ثعاودلاالول هناق ب ولقلالامعال ةعلأت حراولا لامعا نالرودصلاىفام

 | « ةلكنوثالثو تسو تارا نامثو ةيكم ىهو ةعراقا ةروسريسفت »

 ١ لوهلا ىف عراوقلا تقاف امنا ىندملاو ميظعتو ليوهت © ةعراقلا ام 94 هتيفت توص

 | هيش امتاو اهراشتناو اهشرفل كلذي تبع“ رانلاىف تفاهتت اهارثىتلا ريطلا هذهشارفلا

 تايداعلاو ةهروس أرق ند مالسإاو ةالصلا هيلع ىلانع 0 مال الب ريو نا 'ىركو

 ظ
 ؤ
 ظ

 ةعراقلاةرو-# ماعا هللاو )ا ةعراقلاةروس ْ ذئموب عش

 « تايآ نامث ضو ةكم
 (ميحرلا : حرلاهللا مس

 (ام) ادّتيم ( ةعراقلا )

 "00 هع راقلا )ان ادعم
 الدال ادكلا ىح ةجلاو
 رزك اماو ىهامهة-ناكو

 .كارداامو) اعل م

 وش ىإ ىا ( ةعراقلا ام

 تل نبا نمو ام كلعا

 06 ىضن :( مون )كلذ

 عرش ىا ةعراقلاه يلع تاد

 شارفلاكسانلانوكي )موب
 قشارفلاب مه عش( ثوثيملا

 كل راش الا ود دكا

 ىعادلاىلا رباطتلاو ةلذلاو

 رياط تي اك بناج لكن
 ىعو راثلا ىلا ؟رثارفلا

 هراششاو هشرفتل اشارف

 ريا نه بولةلاىفام ناب

 جواؤسلاو للا رخلاو

 مهلامعإبو ) مع معد نان

 (ريبط )ةمايقلام و(ذئمو)

 ملاعا

 وذ ىلا ةروسلانموإ#

 ةكم اهلك مهو ةعراقلا اف

 كر افيتاطو ,نأك اهتابا

 هنآ اهفرحو ةلكنوثالثو

 #© انرحنوسمحو نانماو

 (ميحرلا نمحرلا هللا مس

 سا.عنبا نع هداتسسابو

 بولقلا عرش اهنال ةعراقلا تيعم امئاو كلذب هبل ةعاسلاام ةعاسلا لوس (ةعراقلاام ةعراقلا ) .ىلاعت هلؤقىف ِ



 هيرل ناسنالا نا ) مسقلا
| . 

 ناو ( هناو ) نارفكلا
 ىلع ( كلذىلع ) ناسنالا

 كش ) د 2 5

1 
 كك

 للبس ىلع دهاشا هد وح 5

 ىلع هللا نا وا هيف

 ريا نحل ةلاو ) ديعولا

 تح لحال هناو (ديدشا

 اذا انلكع لثغا لأثا

11 

 الفا ) فوض هللا ةدابع

 022150 ناعلالا ( ماد

 0 ١
 بح ,هوىوقل لال

 0 ) روبقلا فا ( ثعلإ

 0 ىعع امو قوالا

 )0 رودصلا ىف وام لصحو)

 لاق و - تايروملا نوف

 وهو المع تايجنلاذ ادق

 اذا تح تارعدا . ل يل ١

 ىلا ةفادزملا نه نء>ر

 تاريغملا نم َةودَع ىد

 ايارت اش ناكملاب هه نرئاق

 اج نهودعب هي ناعسوف
 ءايشالا ءالؤري هللا مسقا
 ناكل سس (نانن الآنإ)
 نب هللا ددع ن طرتوهو
 بح انحوبا لاهو ور<

 0 هع لوهان كمر
 ةةكانال روفكل هير

 ناسا صاع 0 لاشو

 لح لاهو توهرضح

 ةناثك ن كللاكا ىف نادل
 1 ءذإا :لا |

 2 ل
 لك ايو هديع عدو هدقر

 ةلئانلا ىطءبالو هددوحو

 اديدش ابحريثكلا لاما حن لودي (ديدشل ريلابل) اطرقىنعي (هناو) ظنا هعنص ىلع هللاو ( ديوشل

 (رودصلا ىفام لصحو) تاوءالا نم روبقلا ىفا» جرخإا ) رو.قلاىفام رعباذا) بحاح وأ لاشو طرق ) ماعل داقأ (

 ىا 6 رودصلا ىفام لصحو و8 ىنوملا نء ىنعي © روبقلا ىفام# جرخاو ريثا ىا |

 :ءملاب هم كو "لو كابالا 12 ين ولا اذهو

 ديدَشا تع كنز همك ةنأ ىا هه ه در ]يمس روفكلا ) 30 ١ نوالثلا 03 00 ا

 ل 1-2 31 روش 0 مالا او ةالصلا.ه هيلع هلا ىور

 تاريغلاوفرامملاراونا نهراكفاب تايروملا 00 رثا ةيداعلا سوفناب مقلا ن نارككنا

 عج 4 ناعسوؤ اقوش هن راف سدقلا راو ا كش نيل نط !ذا 2 تايداعلاو ىوهلا ىلع

 ادوزك ةيعتلا 0 3 و وع 5 3 02 را ناسنالا نا نييلعلا غو ند

 ( كلذ ىلع هناو إ# مسقلا باوج وهو كلام ىن ةغلب ليخلوا ةدنك ةذلب صاءاوا
 هللاناوا هيلع هرثا روهظل هسفن ىلع دهشي 3 ديل 0 هدودك لع ناحل الا ناو

 |[ رخ كر ناىلاتةلوذ نم لاملا © ريحا نط ناو اذيعو وكف ديهدل دونك لع
 «#روبقلاىفام# ثعب «رثمب اذا ماعيالفأ ل* هيفغلابمىوقلوا ليغ # ديدشل ف الام

 6# رودصلا ىفامإ زب. وا فدعا ىف الصح عمج # لص ول ثحب ورثت 'ئرقو ىتوملا نم
 - ىزو عضل امئاو بلعألاو بلكلاو سرفلا ىوس عضل تاناولا نه ءىوش سيلو سارع

 هن وات ريغ اذا رانلا هتعبرعلا ل لوك نه وهو بعت وا عزفن رة نه اهااحربغت اذا تاناود ىلا

 ليلا ىه لقو ةر ع اىف تراس اذا اهزفاو< رانلا ىروت اهنا ىنمي احدق تايروملاف

 | مث هللا الدش ىف وزد ليطاى نئانعننا لاقؤ اع ماسرف نيب ةوادعأا رانو ب 2

 كرا لاحرلا ل وه ليقو مهماعط نوعاصاو ارا امادا ىروذ لسللاب وات

 كلنيروال مث كل نحدقال هللاو اما هحاصب ركع نا لحرلا دارا اذا لوقت برعلاو

 ةلفغ ىف سانلا نال حابصلا دنع ود_لا ىلع امناسرفب ريغت للا ىنمي امص تاريغملاف
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 قطا نا أزين داهناقتعاو
 اربلا نم ا_هيقاقتشا ليقو

 كلذكناكوأو بارتلاوهو

 اذكزهااب ةئيربلا اورق امل

 ملعا 3 جاجزلا هلاق

 فات ةلز زازا هر 00 2

 د 0
 2 تايا نا رف امو

 (ميحرلا نم رلا هللامسر)

 (اهلازل 0_0 2

 00 هالعلا 0 ىذلا

 رودكملافىا زلاعقب ى رثو مد ع

 م 51 00 رد_دده

 عَ اهاتومو 0

 _ اهلاقثا نافدلا نماهن وج ىف

 قيدصلا ل ثم هير

 داو

 هءاكاو مالاس

< 2 
 ركذيىتااةروسلا نمو

 ةيكماهلكىبهو ةلزلزلا اهف
 سمح اهتالكو عسن اهتايآ

 تاك . 6
 اهفورحو هل نوبالثو

 نب هللا دنعو هنأ

 3 فرد ةناَف

 (ميحرلان رلا .,جح أ هلل 3 7 ١٠١,حرلا للام

 سابع نبا -2 هامان او

 تازلز اذا ) ىلاعتهلوقفف

 لوَه (اهلازاز شرا
 تاي . ١) هاا <٠
 | ةلزلز ضرالا تلزلز

 ضرالا تب رطضذاو
 يسمي. - ١
 اه ءاعام رمد د[ و هنأ راسي

 اهزونكو اهلاوما (اهلاقثا ضرالا تخرخاو) ناينيلاو لاجلاو رجشلان

 يح عم ةمايقلا مون 1 نكمل هراوس 10 مالأمس !او 11 هلع ىنلاز ع # ريخ ٌ

 ةيناثلاوا ىلوالا ةخننلا دنع ردقملا اهبارطضا © اهلازاز ضرالا تلزازاذا |

 نافدلان ٠ اهفوج قام 4 اهلا 5 ضرالا ٠ 0 رخاو 3 فعاشللاف الا الأ عقاب لالعف |

 ىعو ايندلا ىف اهلا نيرثكالا لوق وهو اهدحا نالوق ةلزازلا هذه تقو ىفو ءانسو |
 © اهلاّقثا ضرالا ت>رخاو #8 ةمايقلا موي ةلزلز اهلا ىئاثلاو ةعاسلا طارششا نم |

 عطاقلا 'ىجعو تلتق اذه ىف لوقيف لئاقلا ئجأ ةشفلاو بهذلا نم ةناوطسالا لاثما |

 .انوأ الثلا زا 1 اة ل

 اليةقمو اثييم ةيربلا

 : عسلا اهياو اهيف فاتخم ةلزلنزلا ةروس

 َّ د 3
 ةينبالا ىف سيلو ةكرملا مس | وهو جلاب ئرقو ةمك-ك١ ىف اهب قئاللاوا اهلنكملاوا

 لاقت و هاجس هللاو نيهمحا مع ّا ىكذر ةباوتعلا ءالعدسا ناكو اهرنغو ة ءا رقلاف

 هناتك رارساو هذا ل

 تارا نامث ىو ةيدم لشو ةيكم ىهو هل

 ةلك نوثالثو سو

 نا هرودس ريسفل 20

 « افرح نوءبراو ةعسنو ةئامو
 لدعتتازلز اذا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق امهنع هللاىضر سابعنبا نع
 ' عبر لدعت نورفاكلا اهبااي لقو نآ رقلا ثلث لدعت دحا هللاوهلقو نأ رقلا فصن
 أ لاق لاق هنع هللا قدر سنا نع.هلو ببىغ ثردح لاقو ىذفرتلا هحزخا نا رقلا

 ًارقنمو نآ رقلا فصن هلتلدع تازلزلز اذا أرقنم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نا رقلا ثلث هلت لدعد>ا هللاوهلق ارقنهو نا رقلا عبر هلتادعن و رفاكلا اهءااي ف

 ببرىغ ثيدح لاقو

 ةديدتش ةكرخ تكرم ىا'# اهلازاز_ ضرالا تلزاز اذا # لجو نع هلوق ©

 2 لك ةارعا توص ةدش نم لزازم لقو ةعاسلا ماش كشيع كالذو تبرطضاو

 رجشو لج نم اهرهظ ىلع امل ىتح نكستالو ةلزلزلا ةدشن العام لك كس

 قافدلا نم اهْطب ىفامو اهزونك اهلاقثا لاق ايندلا ىف نوكت ةلزلزلا نا لاق نف

 ض ىضر ةريبرمهه ىبلانع ىورام لوقلا اذه ةعك ىلع لدي اهرهظ ىلع اهقلتف لاومالاو

 'اهدك ذالغا ضرالا قت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنعىلا#ت هللا

 هنوعدب مث ىدب تعطق اذه ىف لوقيف قراسلا 'ىجنو ىمجر تعءطق اذه ىف لوقيف |

 جر امهيش هل طتسالاةمطقلا صو ةذإف عج ذالفالا و* مل اسمدخ رخا م قاب الف

 .(نن)



 مهكئاوات اًكطعاصلا | ع و ١ ونما نيذلان نا 8 نيعض ولا ىف لصالاى لع ةرمهلاب ةكدلا

 7 ادبا اج فن دلاخ راهن اللا اه نهى رن 332 تاح مهر كنع مهؤازح ةيربلاريذ

 0 اوةصوا ههلبأ ّةمَق اوم أب نذؤملا أ زيا 00 حدملاميدقت تاغلابم هيف

 ا يعل عمل اهل ذادزب اا عفصوو ةفا ِضأ أه فو تائح عم و مهر دع نم هبااةلعلا '

 نم روك ذملا 'ئا * كلذ# مهينامأ ىهفقا مهغلب هلال © هنعاؤط رو »ا هاا

 لك ىلع ثعابلاو سمالا كالم ةيشخلا ناف 5 هير: ىثخ نأ #9 ناو رطل 1

 ناموا ونا نادل نا ف يلا بش مكنال لاق كلذ مل اولاق مهن اكف اهيف نيدلاخ

 اضرو 4 اضر نكاملس# 3 ىلا مسي اًضرلا ليف 3 هنع اوضرو مع هللا ىكر ادبا اف

 هنع اوضرو مهلامعا هللا ىضر ليقو كنع اضرلا هلانا تكتف للان عا ىلا

 هنع هللاىذر كلامزب سنا نع 2ق) ىصاعملا ع ىهتناو انذلاف هير فاخ نا ىا

 نكيمل كيلع ارقا نا ىنرما هللا نا بعت نب ىنال ماسو هيلع هللاىلص ىنلالاق لاق

 يلا نا ىراخلا ةياور فو ىف مهن لاق ىناعسو لاق باتكلا لها نم اورفكن يذلا

 هانبع تفرذفلاق معن لاق نيملاعلا بر دنع تركذ دقو لاق معن لاق

 ثيدحلا بي ىغ رش

 هلاظعاو ةمظعلا ةمشنلا ءذهل ةلهأت نع ةسفنل |راغمتساو ارورس كب ن0

 ةباوح'ا نه دحا اهفكراشي مل ةميظع ةيقتماهلاف ماسو هيلع هللا لصىنلا ةءارقىاثلاو

 ةءارقلاب ةزوسلا هذه صيصخت اما ةمهنلا ةذهءركش ىف ءريصغتن: انو ىب اعلق
 راصتخ الا ىضتق لاحلاناكو ةمظعتامهمو دعاوقو لودالةعماج !متزاحوعم اهناف

 هاو-امىالخم هردقو عورش!انزولا بول-ا طيضو ماسو هيلع هللا ىلص هظافلا نم

 قا نهوهو 0 ماعت هلال هع :هىنا ماعتيل ى ا ىلع هلأ 0 تادف هريغىف هلكفسملا معنلا نم

 في رمثللا 0 و بداآلاو ومالا“ هريسغ ملستل ىلا ىلع ار ا 0 لقو

 ثلا نإ ةليضف ىلع هيش هفو هلودوهنمم ذآ رقلا ماعتينا ةلاعلا ةينرلا بحاصو

 اماماو اس 17 ماس و هياع هللا ىلص ىلا كعمل كيذك' ناكف كلذف هعدشو هنع ذحالا ىلع
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 | 5 ةدايز مهل نكي ِ لفات # منع هللا ىضر #8 نسأثلا دولخلا د1 1

 | كرششلا مهءانتجاو ةملاصلا مهلامجاب اسبإ م ىنعي * ةيريااريخ مه كئلوا تاحلاصلا

 | نيدلاخ رابنالا اهتحننم ىر ندع تانج, مير دنع مهؤازح 9 مسالا اذه اوةحتبا

 ١ «هرىث> نملإ# اضرلاو ءازجلا اذهىا # كلذ ق# ةماركلاو ريخلا نم مهاطعا ام

 | كلاس هللالاق نآ رقلاكت رقانا ىنصصا هللانا بمكنب ىناللاق ماسو هيلع هللا ىلد

 ْ تنك اذاىرسلالاق ردبو ىغش ايف هنع اضرلاو اريدمو اير نون هباضرلاف هنع

 | ةتعل ةياع اص رصغم هنوك ٠ اهدوعا ناهحو ن٠ امو هيلع ةحنااو ةعركلا ةلزنملا كلت

 | ةءارقلاىنا ماعتي نا ىهفىنا ىلع ةءارقلاب ملسو هيلع هللا لص ىنلا سماىف ةنكحملا اماو

 "اقل و هرم عناد ل ا ريخ مه كاوا هه ه هم قمح تاحخلاصلا اوامعو اوما نذل

 4 . ةيببلاوىنلاو فيفا ىل اع

 ١ لع كافعتسالا نعم" ا

 لالا ضنرو هفيف#

 تانج ممر دنع مهؤاز>)

 نقىر2 )ةماقإ( ندع

 ١3 ندا راهعالا اهم

 لوش (مهنع هللا ىضر ادا
 ( هنع اوضرو ) مهلامعا

 اضرلا ىا (كاذ) اءاوح

 هلوذو ( هنر ىعَح نأ )

 لضف ىلء لدي ةيربلا ريذ

 ناس !(] ونا ندلازا )

 مادسو هيلع هللا ىلع

 هللادح ع لم, نآ رلاو

 ركبىناو هباخاومال-نإا
 (تاحطلاصلا اوللعو)هءاحاو

 نيبو مهن اه تاعاطلا
 لها ( كلوا ) مسعد

 (هيربلا ريخ مه)ةفصا هذه

 مهؤازح ) ةقيلخلا ريخ

 3 ماو ( ممر دنع

 ) ندع تا ( مهد

 ندعم نمرلا ةروصقم

 ى ر2) نيب رقما ونييدنلا

 هرم تح نه (اهنح نم

 ا الناجح كابو
 2 [؟راعما ( راعالا )
 نمللاو لكتعلاوءاحلاو

 نيهقم ) اهف ندلاخ (

 الو نوتوعال ةلا ىف

 انياب ( يع ا ىضد
 دحو نا (هر ىنخ نا ) ناوذرلاوناذللا 7 ةماركلاو 6 س ال* اخو اقر باوثلاب( هنعاوضرو ) مهلامعابو



 عيمج د م (

 ناندالا نع ممرلا

 ةولصلااومَّشو ) 0

 نيد كلذوةوك زلااوت

 ء نيلئام

 وو
 | ةيقلا ةلملا نيد ىا ( ةميقلا
 لهانءاورفكنذلانا)

 راثق نكرشلاو ناتكلا
 كئاوا اف نيدلاخ منهج

 ةيربلا رش مه

 0 ولصلاا ومع (ةواصلا

 | اوتؤيو ) ديحوتلا دعب
 ة6 2و طل( ةركدلا

 مث كلذ دعب مهلاوما

 لامك اعلا د رلاو

 ديحوتلا ىنعي ( كلذو )

 قحلا نيد ) ةميقلا نيد (

 ءاهلاوهيف جوعال ممقتسملا

 لاشو ةروسلا ةفاق ائهه

 ندب .ديحوتلا  ىحنا كلذ

 لاّشوةكئالملا نيد ةمسقلا

 ةله لاو ةفينخلا نيد

 اورفكنذلانا) مهاربا

 دعم (لاتكلا لازم
 نا رقلاو مالسلا هيلع

 ىنعي هللاب ( نيكرمشتملاو )
 رانىف) ةكم لها ىرشم

 نييثم ( اهفنيدلاخ منهج

 الو نوتوعال رانلاف

 ( كئاوأ 2( م نود>رخ

 مه ) ةفصلا هذه لها

 ةيربلارش ةنشالثلا رش )

 ه2 069 2ك وثالثلا قلاظل ل تول

 هوفرح مهنكلو ©ةوكزلااوتؤيو ةولصلاا وهمي ةدثآ زل دياقملا نعنيلثام 6 ةءلا نع نلئام كءافتح# | افنحإ#
 باتكلا لهانم اورفكنيذلانا # ةميقلا ةلاانيد © ةميقلان.دكلذو 2 0
 / بجوي ام مهتسبالمل لالا ىفوا ةمايقلاموي ىا  اهيذ نيدلاخ ماهج رانف نيكرشملاو

 فاتخي هلماف هعون ىف امهكارتشا بجوبال باذعلا سنجىف نيّرفلا كارتشاو كلذ |

 ناوكذ نباو عفان 1و هللا ىا 2 ' ةيربلارش مه كلوا 9 اهر ةك توافتل .

 - ىبانع (م) ةدابعلاب ىلاعتهللا اضر 3 نيدصاقليقو ةيدورعلاب هلنيرةمندلا هل ظ

 رظنسال ىلاعت هللا نا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق هنءىلاعت هللاىضر ةربره |

 نايدالا نع نيلئام ىا 7 هافنح #9 مكب ولقىلا رظني نكلو كروصمحلاالو يناجي !ا
 ءافنح ليقو مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ةلم نيعبتم 1 و مالسآلا نيد ىلا امك

 ىا ءافنخح للقو لامقافناو ةالص هفنال ةاكزلاو ةالصلاىلع همدق امناو احاحح ىاا

 لسرلاو ءايدنالا عيمجم نها ىذلا فينخلا ليقو مراحلا حاكنل نيمرحم نينوتخم |

 . ماسو هيلع هللا ىلص دمتوهو ءايبنالا فرمشا ندؤي مل نُف مهنم دحا نيب قرشالو

 © ةوكزلا اونؤيو 9 "اقوا ىف 008-0 ةواشلا اوديَش و وف فيم ىبلف
 .ةلملاىا  ةيقلا ندا#9 هءاورما ىذلا ىا  كلذو © اهلحت دنع ةضورأملا ىا

 ' نيظفالا فالتخال هتعن ىهو ةهقلا ىلا نيدلا ىفاضا امئاو ةغودشملا ةعيرسشلاو ةيقتسملا

 ' ىتلا بتكلا ةميقلاليقو ةمالعك ةغلاسملل ةميقلا ىف ءاهلاللبقو ةلملاىلا ادر ةهقلا كناو

 مقلاو معلا عج ةمقلا لبقو ةميقلا تكلا باخا نيد كلذو ئا اهركذ ىرجح

 لوّشي نم ة ةباالا هذه لدتساو ديحوتل لاب هلل نيئاقلا ندد كلذو ىنءمللاو دحاو متاقلاو

 ١ لاق من ايئاثلمعلاب هعتاو الوا داقتعالا ركذ ىلاعت هللا نال لمعو لوق ناميالا نا

 انجرخاف هلوق ليادب ناعيالا وه مالسالاو مالسالا وه نيدلاو ةميقلا نيد كلذو
 لاقفنيّش رفلل امركذ مث

 || باتكلا لها مدق مل تلقناذ * نيكرشملاو باتكلا لها نم اورفكنذلا نا 8ىلات |
 || كلذو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر قحيىف مظعا مهتبانح نال تاق نيكرشملا ىلع
 ”0دضو هويذكو هوركتا تعب الث هتؤش نورتو هتنعب لق هينووفتسي اوناك مهنا

 - نيكرششملا نا تاقناف ميلعمهمدق اذهلف نيكرسشملا نم مظعا مهتيانج تناكف هب ملعلا عم
 / لهاو ةمايقلاو ةوبنلاو عناصلا اوركنا نيكرشملازال تاتكلا لها نابع مظعا

 ' كلذك ناكاذاؤ ماسو هيلعللا ىلص دم ةوين اوركتامهنا ريغكلذي 000

 ' اناتكلا لها دارا امل تلق باذلاىف نيّقرفلا نيب ىوس ملف فخا مهرفك ناك
 .مهلخداو ايندلا ىف هللا مهلذا ملسو هيلع هللاىلص دمع ةوين : مهراكتاب امندلا ىف ةعفزلا

 . مهبتام توافتننا نيكر رمشلاعم رانلامهلو> دنم عنمبالو ةرخ : الاف نيلفات لفسا |

 . ىنمملاو قلخلا رشمهىا © ةيربلا رش مه كئلوا اهيفنيدلاخ منهجرانىف 9 باذعلاف

 نوقيتلب لاف ليسنم جورخىلا لهف اولاق مهرفك ببسب رانلا اوةحسا امل مهنا ظ

 1 (نردلاخ)

 نيملسملا نه تمد ريغ ايف ائدجو اش نيئمؤملانم اهفناكنم
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 قملاب ةقطانةيقتسم ( ةيق) (ةئنيملاةروس) تابوتكم (بتك ) ىوصلا -ه 5و1 ىف 0يف) لطابلا ند 2 ش

 نوكأ ىفام لك ااا دك | او كرف لاو 0 ١

 قايالا :نظانلا نا" ةزياثم قيلاناوكو للئاربج هارلا طولا

 ةميق:سدما تايوتكم © ةمتق لتكن ف #8 نوروطملا الا اهمال انهناو اهقاف
 ددرت وامهضعل نما ناب هيلع اوناك امع © باتكلا اونوا نذلاقرفتاموإ قطا ةقطان

 ١ نوكف ©ةثيلا مها ءاجام دعل نهالا 2 كلا لع رارصالاب مهدعو نعءوا هنمدفف

 اورفكاوفرعام مهءاج الث اورفك نيذلا ىلع نوفتسإ ليقنم اوناكو ىلاعت هلوقك

 مهلاح ةعانسش ىلع ةلالدلل نيكرشلانيبو مهن عم ادعب باتكلالها دارفاو هب

 مهيتكيف ىا # اورماامو 3 ىلوا كلذب مهريغ ناك مهملع عم اوقرفتاملل مهناو

 وكر ال * ندلاهل نيصلخم هلا ١ ودبعيل الا ف اهيف اب

 0ك ارق ماسسو هيلع هللا ىلص ناك هنال نآ رقلا وهو هيف بوتكملا نه

 57 اهنا عودلاو روزلاو ندكلاو لطاللا له ىا# ةويلعت د كانك نذر

 اس نا ىتشأل ىلا ةرهطم لاو ةمظعما : رهام ىلإ لد تا

 ةيوتكملا تايالا ىا #* بتك #9 فئمصلاىف ىإ « ايف 9 نورهطلا الا
 ىنعع ةهئلقو عع تاذريغ ةيقتسم ةدامىا © ةيق 8 ماكحالا ىنمع بتكلاليقو

 | نءؤي منه نكذ مث ههجو ىلع ءارجا اذا سمالاب ماق مهلوقنم ةجللاب ةلقتسم ةمعاق
 دمع سماىف ىنعي © .باتكلا ايوا نيذلا قرفتامو #8 ىلا لاقف باتكلا لها نا

 هنا مهبتكف ةئيبلا مهتءاح ىنعي © ةنيبلا مهتءاحام دعب نءالا 9* ماسو هيلع للاىلص
 هللا ىلص دمحم قيدصتىف نيعمتجم ٍباتكلا لها لزب مل نورسفملا لاق لس ين
 > ماسو هيلع
 ىنعي # اوصماامو 9ىلاهتلاقف مهيتكىف هباورما امن ركذمل نورخآ هب رفكو مهضعب

 سابعنا لاق هللا اوديعي نا الا اورما امو ىا # هللا اوديعبل الا © رافكلا ءالؤه

 * ندلاهلنيصلخم #8 هني دح وم هلل ةدابعلاصالخاب الا ليجتالاو ةاروتلا ىف اوضا اه
 بخ امىلع هيشوهو ءايرلا بئاوش نع اهدي رو ةصلاخلا ةينلانع ةراع صالخالا

 ه 7 هنف اوقلشلاو 'ءسا ىق'اوقرقت كسل لاس ا ا

 | هنسط نسحب ىنأي ىذلاوه صاخلاو هاهتناىلا.لطفلا ءادتنا نم صالخ الا ليطخت

 أ 35 اللا 06 دقق 5 ريثدم ةينلا تناك ءرعل 3 ةصاا1ا ةينلاو 0 بجاولاو

 5 ومألا عيججيف ةينلا رابتعا نم دب الف ايونمنوكي ناو ديالق هن 0 لكنا ىلع

 بح هب رومأ» لكنا لغ ةي الاءمده نادر ةوهأن ءوخإلاا ىفاشلا باتا لاق

 لمفلاب ىنأي نا وهو بلقلا ةل<ضالخالا :ليقؤ ةوضولاف هللا تعا ايوان نود نإ

 كلذىف اولاقىتحرخا اضرغالو ةععمالو ءاير كلذب ديربالو هل اصلخم لاعت هللا هحول

 لمجم لب .كلذنم ديال ناك ناو ايولطمراَنلا نم ةاهئلاالو ادوصقم ةنلا بلط لمجال
 نيصاخم ىنعمىف للقو ةيبوبرلاب لجو نع هبرل افارتعاو ةيدوبعلا ضحل هتدايع ديعلا

 نيذلا قرشامو ) لدعلاو

 كاعل ن.ءالا باتكلا اونوا

 مه ءاحام

 ادسحو ايغب هل 3 ك0

 درؤا اعاو نمآ نم مهو

 نء مف ) ةثبلا

 عمجج ام دعب باتكلا لها

 نيك رشملا نيبو مهب الوا

 ه ملسع ىلع اوناك منال

 اذاف مك ق 'هوودجو)

 ناك هنع قرفتااب اوذصو

 اف لكدا هل باتك أل نم
 (اويماامو) ف صولا اذه

 ليحالاو ةاروتلاىف ىنءإ

 هلنيصلخم هللا اودعيلالا)

 م(ندلا

 ةرتقلا نم (ةزهطم)

 دفع سكاف (انيذ)

 ( ةميقبتك )مالسلاهياع

 قإ داو ةيقتسم ق!ارط و نيد

 نيذلاقرفشامو) اهيفجوعال

 فاتحاام(باتكلا اوتوا
 باتكلا اوطعا نذلا

 نب بمك ىن#ي ةادوستلا

 قافن وك رشريغن

 دهم ىف هءاكاو فرشالا

 م ءاحام كاعلا ند الا (

 مهتكف ام ناس (« ةنيملا

 مالسلا هيلع دع ةفص نه

 ةلح ىف (اوصاامو) هتعنو

 (هللا اودبعيلالا ) بتكلا



 هيك ازولا ةينحلا ( نيل]

 هيلع هللا ىلد رم دارملاو

 اوكرتي مل لوَغ 0
 ىت> م .٠

 ثعاأت 0 لع هللا ىلص

 دع ثُثحرن

 ىلع تلو ضءب ماا
 قفكلا

 هلع ديعح ىا ( هللا نم

 لوطر# ضعل

 ند لدي وهو مالا

 اء اره ) اول ةنبلا

 سدطارق (انك)
 ان

 مهاتك ىفام نام ( ةنيبلا

 ئراخلاو دولا اتكق

 ىنعا ( هللا نم لوسر)

 اهاو مالسلا هيلع ادت

 نكي مل لوي رخآ هجو
 هانم اورفك نذلا

 تكيكلا
 نبهللادبع لثممالسلا هيلع

 نيكرشملاو هباككاو مالس

 هللا ىلص دمحم ءىحم لق هللا

 ركب ىبا لثم ماسو هيلع

 نع نان نيكفنن هءاخصاو

 يك كرتاو رفكلا

 مهءاح ىنعي ةنيبلا مهينات

 دع ءى لق

 هللا نم لوسر تانيا

 مالا هيلع ادمح ىنعب

 مهلعأر شب ( اند اواتي )
2 

 2 مثالثلا . رجلا

 2ك ىلع مهرقأالو قحلا إ

 00 قامو دقوا فنبة ل 5 ٠ لوسر# هبىدحن

 | هلع هللا لص ادم ىنمي ةخضاولا ةيحل ١ ىا 4 ةتبلا 8 "يامل ءانعمو عراضم هظفا
 | مهاعدو ةيلهاجلا ن نة هلع او اك امو مهكر شو“ لذا ملين نشل رمهانا ماسو

 ْ مهرفك نع نيلسفنن اونوكيلو ةلالطلاو ةلاهطلا ن 4ك مهذقناف اون اف ناجل ىلا

 || ةيالا هذهو هطي_ب ىف ىدحا ولا لاق نيشرفلا ل ا نهف ةبالاو مهلا هثعل لبق

 | مامالا لاق ءالعلا نم راكلا اهف طخ دقو اريسفتو افظن نا

 نا مالا ” لرتال اراد لاكمال ةيفك نسخ 1 ن1 هريبام ىف قدلاءرغ
 ا| ىف ىلا ةنيلا مهينأت ىح مهرفك نع نيكفنم اورفك نيذلا نكيبل ةيالا ريدقت
 ا رفكلاو وه دارملاذا مولعم هنكل اذامع نوكقنم مهنا رك ذي مل ىلاعت هنا مث لوسرلا

 مهيأ" ىتح مهرفك نع مكن اورثك نذلا نكي ريدقتلا د راصق هيلع اوناك ىذلا |

 نا رتلا ىفام بعصا نك

 أ اوراص مهنا ىضتقت ةيالا هذهف ةياغلا ءاهتنال ىتح ةلكنا مث لوسرلا ىّه ىتلا ةئيبلا
 ]| باتكلا ١ 1 وانيذلا قرفتامو كلذ دعب لاقمث لوسرلا نايئادنع مهرفكن ع نيكفنم

 ىج دنع دادزا دق , مه رفك نا ىختش اذهو ةشبلا مهل ءاحام دعب نم الا |

 2 لاكشالا تح ادعو هأ اغلا ىف ةضقانم ةئأثاو ىلوالا ةي الا نيب لص 1
 ! ل 1 ا ا ا هوجو ن نا ا لاق ىن

 1 2 ختئارع كفنال ماسسو هيلع هللا ىلص دم

 | . ماسسو هيلع هلا ىلص دمم وهو ل الاو 000 وه ىئذلا دوعولا

 ! . مهنا ىا باتكلا اوتوا نيذلا قرفتامو لاق مث هنولوّشب اوناكام مهنع ىلاعت هللا كل

 أ نع مهقرفام من للا مهناجاذا 0 داقالاو ةرلكلا

 ا دىعلا هللا ىقز رب ىتح 26 لامفالا نم هيف انا امت ل تسل هظعب .نمل ريقفلا |

 َ 00 تعما رسوب ىد قسفلا نع 7-0-5 0 هظعاو لوقف قف

 عاقا نودع اوناك

 0 0 1 ريدقتلا اذه ىلعو ةنلا ا و مه 6 0 ورك

 00 لاقرذا اه 2 7 ذو ائثف - مسيل 5 3 دس ظ



 رادقلا 5 ةروس نق ند مالسلاو ةالصلاهيلع ىب لا نع + قرتملاك سايق ريغ ىلع نامز

 ردقلا ةلل ىحاو ناضمر ماص ند ندخل“ ىطعا

 143 2 اهباو أهيف اه عن ع 3

 07 مهناف ىراصتلاو دريل ىأ 42 باتكلا 03 / اورتطت نذل نك م9
 3 46 نيكفن # مائصالاةديعو نب 53 اأو #8 نييدتلل ندو هللا تافدىف داحلالاب

 ع

 0 ىتح# لوسرلا مهءاج اذا قللا عابتإب دعولاوا مهئيد نم هيلع اوناك

 ىبعشلا لاق هتعاط لهاو هللا ءايلوإ ىلع مالس ىا  مالس © ىلاعت هلوق اهاضف نم
 نا ىلا سهشلا ىققت'نيخ نم دخاسملا لها قلع زدقلا هلل ىف ةككذالا ميلست وه

 0 ند هيلع رو ةنيؤتوا انمؤم اوقلالك اهفنولزني ةكمالملا لقو ريفا م اطب

 ىعل 5 2 د ماللس لاعت ل اف ]دا أ نص صا لكنه هلوق 35- مالكلا مت ليقو 5

 ليقوةمالسلاالا ىغش الوةمليللا كال: ىف هللا رد ال لبقو 0 ردقلاة لل

 علطمىتحإلا ىذا اهيفثدحموا اوس اهيف لما نا ناطيشلا عيطتسال ةملاس ردقلاةللنا
 هدارمب معا ىلاعتو هناخسدتلاو رجلا ماطمىلاءودت ةمالسلاوامالسلا كلذنا ىا  روفلا

 < روهمنا هلاق ةم دم ىضوةنيبلا ةروس ىمسو نكي ةروس ريسفت : ١

 # عب 0 الآ نام ىهو ةيكم اهنا سابع نبا : انع ةباور ىنفو # :

 3 از لومشو ةميلو هتان مك نوعءسلو »

 - م نا نحو مسخ

 ا لها ٠ نه اوودك نذل نكمل #8 لجورزع هلوق *

 اوناك را مكناا نا كلذو نانوالا ةدبع 0 ناكر رشملا نمو ىا © نيكرش ءااو ف

 مهلونتف دوولا نأ مهنيد ف هوندحأ|م يه ) ردح باسو باتك لها اهددحا نيسنح

 ةثالث ثلاثو هللا نبا جيسملا مهاوقف ىراصنلا اماو هقلخم هللا مهيبشتو هللا نبا ريزع

 هللا 3 ذف باتك ىلا نويشتحال نتذلا ناثوألا لها نوكرشملا ناثلار كلذ 2

 *# نكفنم #9 0 رشملاو باس ةكلا لها نم اورفك نيذلا نكيمل هلوق ىف نيسنجلا

 | 0 ةماللسلا الا اهف هللاردشال ىا ةمالسالا ى هام ىا *« ىه ىه مالس 2

 | علطم ىتد م نك :مْوأ ااىلع ا 43 نوملسإام 0 ماللسالا ىضاموا ءالم ءااو ةمالسلا ا

 ا مس اوا عج 0 ع ريكلا ؛امكلا ا ردو هعواطىأ هعلطم تقو ىا 6 روفلا 1

 ٌ ىراصتلاودوب ملأ را بانك

  مهتا ىت>ىا 0 0-1 ع ُ نيلاز هانعم ليقو مهكرشو هونك نع ناهئنم ىا

 أموا ةمالسو ءاأب اهريغ ُْق ىغفشو ريلاو ةمالسلاالا اق هللا ردّشالىا دج م ري ةمالسألا شام (ىعمالس)

 ارامل |ةثباومألو اندم ؟ةشنلا ا نوقلال لبق نينمؤملا 2 5 7-١ ىلع نولسلام ةزيكل مالسالاه"
 مي ص سي تا ا ااا يااا

 تح ) ةليالا كلت ىف هلع

 تقووىلا ىا ( رهفلا علطم

 ١ م عولط

 دقو فاخو ىلعو ةزمح

 نذلا مالسسلا ند مدرع

 معا هللاو ةرفك

 اهيففلتخم ةنيلا ةروس#
 * تايا نامت ىهو

 (ميحرلا نحره مس ١)
 ) اورفك نيذلا نكي (
 ماسو هيلع هللا ىلد د

 ىا ( باتكلا لها ن.)
 لهاو ىراصالاو دولا

 هنن دب ند مالسالا لهاو

 مانصالاةديع(نيك رسشملاو)

 نع نيلصفنم ) نيكفنم (

 ةلد نال فذحو رفكلا

 0 لادا

 ةمانمةالصلاوم وصلال ها

 ملسو هلع هللا ىلص دع

 لك نم لاّشو ةلبالا كالت

 لك نم لوب مالس سما
 (ىه) ةليالا كلتةمالسةفا

 اممكريو اهلضف لوس
 ىعل ) رهفل اعلطم ىت -- ١

 مل
 ركذي ىنلاةروسلا نموؤف
 7 اهلكىهو ةشنلا ايف

 سمح اهئالكو عست اهتايآ

 ةئام اهفورحو نوثالثو
 8 نوعبراو ةعسآو

 ىراصتلا ود ويلا ى د (بات كلا لها نم اورفكنيذلان 50 تانااوتدز .عنا !نع هدائس ابوك ميحرلان محرلا هللا مسرل

 مهتأتىتح ) مالسالاو نا رقلا وملسوهياع هللا لص دمحم دوع ادع نييقد (نيكفنم) توقلا 5 قير (نكرتفلا_)



 لإ (ةكفاللا ل220

 ضرالاىلاوا ايندلا ءائسلا

 وا ليربج (« حورلاو )

 مهارتال ةكّتالملا نم قلخ

 ةلبالا كلت الا ةكئالملا
 مهلر نذاب اهف ) ةمحرلاوا

 نمل زنت ىا ( صا لكنم

 كلتل هللاءاضق ما لكلجحا

 فقوهيلعو لباقىلاةنسلا

 ةكئالملالؤنت ) ردقلاةلل

 مهعم ليربح ( حورلاو
 ردقلاةلِل لواىف ( اهف )

 ممن 0 ) مود نذاي )

 لك نم )

 ( نونالثلاءزجلا )

 ناك مث ةرفسلا ىلع ايندلا ءامسلاىلا حوللانم ةلج هلزتاوا اهيف هلازتاب ادا ناب |

 ىنعملا ليقو ةئس أ

 م عش دق ريصغ نم نوري 1 م 0 |وفشدجلاو |

 704م ع

 نيريشعو ثالث ىفام وت ماو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر ىلع هلزني ليربج

 اال كلو ريخوم نجالار كلا داتؤاىف ىعو اهلضفف هانا

 كلذب اهتيمستو ةريثك ىلايا اهديرب نم ىحنا اهئافخا ىلا ىعادلاو اهنم ةعباسلا

 فلالا ركّذو ميكح ص الكقرفباهيىلاعتو هنا وقك اهيف رومالا ريدقتلوا اهفرسشل

 هللا لايسىف حالسلا سبل ايلُمارسا ركذ مالسلاوةالصلاهيلع هناىور املوا ريثكتلل اما

 ةدم نم ريخ ىه ةيلل اوطعاف مهلامعا مهلا ترصاشو نونمؤملا يهتف رهش هلا |

 كلا ىلع تلف هلام نان © مهبر نذإب اهيف حورلاو ةككالملا زن 8# ىزاغلا كلذ

 86 صا لكن م #9 نينمؤللا ىلا مهبرقتوا ايندلا ءامسلاوا ضرالاىلا مهلزنتو رهش
 ةاكسنا ل ّ لجان م ىا 'ئرصا لكنم *ىرقو ةنسلا كلتىف ردق سما لك لجان م

 رهش فلا هللا ليبس ىف هقتاع ىلع حاسلا لمح لّئارسا ىن نم لجر ملسو هيلع

 ىتماتلعح براي لاقف هتمال كلذ ىنتو كلذل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بجيت

 ردقلا هلل لاقف ردقلا ةليا ىلاعتو كرايت هللا هاطعاف الامعا اهلقاو ارامعا مثالا رصقا

 ىلا كتمالو كلهللا ليبس ىف حالسلا ىلا رسالا اهيف لمح ىتلا رهش فلا نم ريخ

 ' .ماسو هيلع هللا ىلد ىنلا نا ماعلا لها نه هبّوُش نم عم هنا كلام نعو ةمايقلا موب

 اوغاسال نا هّتما رامعا رصاقت هن اكف كلذ نه هللا ءاشاموا هليق سانلا رامعا ىرا

 فلا نم اريخ ردقلاةليل هللا هاطعاف رمعلا لوط ىف مهريغ غلبب ىذلا لثم لمعلا نم
 ردقلا ةللإ ىف اصلا لمعلا ءائعم نورسفملا لاق أطوملا ىف كلام هحرخا رهش

 ىلاعت هللا ديربامل كلذك ناكامناو ردقلا ةلل ابف سبل رهش فلا ىف لمعلا نم ريخ
 هلوق اهلضف ند ىناثلا هحولا # ةكربلاو ريخلا عاوناو قازرالاو عفانملا نم اهف

 اهبف لمجنا اولاق ام مهنا اذه ببسو ضرالا ىلا ىنني #© ةكتالملا لزنت 8 لجو رع ١

 نه هيلع مهامو نيئمؤملا لاح نيبثو هولاقام فالح ىمالا نا رهظو اهف دش نم أ

 هولاقامم اورذتميو مهيلع | وسي مهيلا اولزن داهتجالاو دجلاو ةداصلاو ةعاطلا |

 ليريج ىنعي © حورلاو إف مهضعإ نم

 هللا ىلص هللا لوسر نع سنا ثيدح ىفو نيرسفملا رثك | هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 نولصي ةكنالملا نم ةيكك ىف ليربح لزن ردقلا ليل تناكاذا لاق ماو هيلع
 نا لبقو ىزوجلا نبا ركذ لجورع هللا رك ذي دعاقوا مئاق دبع لك ىلع نولحمو |
 بورغ ندل ن٠ نولزن, ةللا كلتىف الا ةكتالملا مهارتال ةكئالملا نم ةفئاط ح 2 ا

 ةملدلا كالت ةكئالملا عم لني ملظع كلم حورلا نا لقو روفلا عولط ىلا س

 ىا © يما لك نء# مهل صاب ىا # مهر نذاب # ردقلا ةليل ىف ىا ا

 ثلاثلا هج ولا * سما لك نه هاضقو هن ما ام لكب لبقو ةكربلاو ريكا نم سما لكب |



 يا 0-0-0
 اهف هلازتاو 35 روش فلا ن 0 0 ردقلا هلي ندم زبقلا هل م كيردا امو 9.

/ 

 لا نع ىور ىسعوبالاق

 8 رد مهزوس 0

 هتاللصت ناعمز ند 3 0 درك وبا 0 لاقرهشلا ا وا نيف ثالث

 | ةداعع نع 3 2 ىذمرتلا ةحردلا دهتحا رخاوالا رشعلا لخ فا ذان ةلدااس 1

 ىحالاتق ردقلا ةلياب ريذك' ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ لاق تماصلانإ١

 ردقلا ةلرلب كربخال تحرخ ىنا“ ماسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف نيزسملا نم نالجر

 ةعساتلا ىف اهو_متلاف مكل اريخ نوكي نا ىسيعو تعفرف نالفو نالف ىحالتف

 عقر دري "ل تعفرذهلو #3 نوار مسا نالحر ىجالتؤهل وق * هلا ةعل اس او

 ( تاو اهناعإ يابا اهدو>و عفر دار 1 ناكولو اهتقو ناس عقد دارا امناو اهنيع

 نيضم عبس قاروتعلا ف لح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ا

 قس ها ف قس ةعلاس ُّف ق كمل َ ةياور ىفو ردقلا ةلل ىععل نيقس عبس وأ 1

 قندحا ةلا اهنا ردقلا ةلبل ف ماو هيلع هللا ىلد ى

 | نيرشعو عسآو نررمشعو عبسو نيرشعو سمو نأ غال ثالث ةلإو نيرعشعو

 ا ءاع هللا ىلص ى

 الل ا ىف نم الدر |( ل3 اهوسقلأ لاقف اذك ىف اهسقلن هل لاعب هنع لئسسيام وحن ىلع بيجي ناك ملسو
 هللا ليبس ىف حالسلا سبل |

 0 لا حت روشملا |

 ١: نا معا هللاو ىدنع اذه ناك ىفاشناا لاق ناضمر نم هلل رخآو

 ىوغلا لاق نبرشعو ىدحا ل اهذف ىدنع .تاياورلا ىوقاو قفاكشلا لاق اذك.

 ناضمر رهش للابل ةدايعلا ف اودهتول هللا ىلع ةلبللا د لا هللا مهلا ةلخاو ا

 ١ ىف ىلط_سولا ةالصلا قخحاو ةمرلسا مول ف ةباحالا ةعاس ىذا ام اهكاردا ّق |ىمط :

 ىف اوبغريا تاعاطلا ىف هاضرو هامسا ىف نأ رقلا ىف مظعالا هعماو سما تاواصلا

 تاعاطلا ىف اودهتعل ةعاساا مايق ىنذاو اهعيمجح نع اوهتنيل ىداعملا ىف ةطّدمو امي

 عل | ةراحال ةعس ةلج ليل اهنا همقر نسما نع ىورام اهتامالع نمو اهمايق نم ارذح
 ناك تلاق ةشئام نع ©« ىق )ل اهل عامشال ءاضيب اهتعبص معلا علطت ةدراب الو اهااوكعن سم اي(كارداامو) | : 0 ن 3

 /' هلها ظَشاو ىلإللا ايحا رخاوالا ريشعلا لخد اذا ماسو هيلع هللا 15 هللا لوس ر

 ف دهتحم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تااق اهنع ماسلو رزيملا دشو دحو

 ىنلا نا اهنع © قى ) هريغ ىف دهتمي الام ناضمر نه نحاوالا سعلا |!

 فكدعام لحونع هللا هافوت ىتد ناضمر ند رخاوالا رشعلا كا ناك ماسو ٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا (ئهنع هللا ىضر رم نا نع )ع ف 20 نه هحاوزا

 هللا لوسراي تاق تااق ةشئاع نع * ناضهر نه رخاوالا ريشعلا فكتمي ناك ماسو

 | فعاف وفعلا بحت مي رك وفع كنا مهللا ىلوق لاق !يبف لوقاا٠ ردقلا ةلي تلع نا

 ْ * هحام ناو قابلا حرش 8-0 نس ثردحلا لاقو ىذمهرتلا هحرذا ىنع

 ا غابمو اأهردق كتّارد عام 0 قاع 5 ردقلا ةللام كاردا امو 0 لح وزع هلوق |

 | هحوا ةثالث ن٠ اهلضف ركذ اهريخ ىلا قبوشتلاو 0 ليس ىلع اذهو اهلضف

 | هللاىلد هللا لوسرا ركذ نانا لاق 6 رهش فلانه ريخردقلا ةليا# ىلاءآ لاقف

 ل

 ىزافلا كلذ ةدم نه ريخ |[

 ( ردقلاةل لام كارداامو )

 ةياغ كتيارد غلبت مل ىا

 هلوه كلذ هلنيب مش اهلضف

 عقل ن٠ ريخ ردقلاةل.! )

 ردقلاةلِل اهف سل ( رهش

 ىلا اهلضف عافترا ببسو
 اهف دحوبام ةباغاا هده

00 

 ركذو مي كح |

 نا ةدلا هذه صيصخ ف ١

 رك ذ مالسلا هيلع ىلص ىلا ا

 ىع ةليآ اوطعاف مهلامعا

 0-0 يذق م
 اهلضف نيب م ردقلا ةليل

 ريخ ردقلا هلل ) لاقف ْ 0 ا 3

 لوش ) روش فلا ند ا

 ايف سيل روش فااف |
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 ان يح
 اسال 1 « نونالثلاءزجلا )

 ا تاي 1 هيلع 0 هللال وسر تداوث تجرح ناضمر نم نيرشعو

  نورشعو 'ناننثا تلقف ةمبالا مكلاقف ردقلا ةليانع كنولأسي ةلسىن نه طهر كيلا

 | بهذو دوادوبا هحرذا نررشعو انالاث ديرب ةلباقلاوا لاقفّمحر مث ةملالا ه لاَقث

 ضبا ىيفاشلا هللا دكا نيررشعو ثالث ةللردقلا ميول مهديغو ةياوصلا نم ةعامج

 لال ىربخا لاق ردقلا ةل]ىف تدعم له 0 17 ىكحانصلا نع 2

 8 هللا اذهو رخاوالا رشعلا نم م عبسلالواىف ان ا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر َنْدٌوَم

 كالالاو اهفنوك ١ ةيداب ىلزا هللالوسراي تلق لاق سينا نب هللا ددعنع رصتخم

 ريق 'نبرششعو ثالث ةلللزنا لاقف دجسملا اذهىلا اهازنا ةليط ىبرق هللا دمحم اهف
 ةجاحلالا جري الفرصعلا ىلص اذا رجملا لؤدي ناكلاق 6-0 كونا ناكفكهنال

 هس دايس قحو العر اكد مملا با ىلع هاد دحو ج ا اذان عصلا لب ىح 3

 ردقلا ةليل تيرا لاق 1 و هيلع هللاىبص هللإل 0 هنع ماسلو دوادوبا هجرخا
 نيرشعو ثالث ةلل انراُق لاق نيطو ءامىف اهحبص دعا ىاراو اهتيسنا مث

 هقناو هتببج ىلع نيطلاو ءاملا رثا ناو فرصناو ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ان

 سابع نبانع (خ) نرسشعو عبرا ةلل املا نسحلاو سابعنزباو لالب نع ىحمو

 هللاىلص هلوق هلياد نيرسشعو سمخ ةلاىف ىه ليقو نيرشعو عبراىف اهوسمتلا لاق
 ةللىه لبقو ناضمر نم رخاوالا رشعلا نم رتولاىف ردقلا ةلل اورخن ملسو هيلع

 هيلاو سابع ننال كك نبأ متم ةباحعلان. ةعاج نع كلذ ىكح نب رسشعو عبس

 هلل هللادبعنا هلليقو لوص 0 ىلا تمعملاق شح نيرز نع © دمحا بهذ

 1 1 وحالا هلاالىذلا هللاو ىنا لاق ردقلا ةلي باصا ةئسلاماقنم لوَش دوعسمنبا

 لوسر انما ىتلا ةملالا ىه ىه ةللىا ملعال ى دا هللاوف ىتتسيالو فلحم ناضمر ىف

 4 علطت نا اهتراماو نيرشعو عبس لإ صو اهمايش ملسو هيلع 10 هللا

 ردقلاةلِل ىف ماسو هيلع هللاىدصىنلا نع ةيواعمنع اهلعاعشال ءاضيب اهموي ةحبص

 اورحتهلوق هللدنيرشعو عسق ةللىهليقو دوادوبا هجرخا نيرشعو عبس ةيلات
 لاقرمعنا نع رهشلا رخا ةلاىه ليقو ناضمر نم رخاوالا رمثعلا ف ردقلا ةلل .

 ناشنر لكؤ ى لاقف عمسا اناو ردقلا ةللنع ماسو هيلع هللازك هقالوتر لس

 3 ٠ هيلع افوقو»م ىوربو لاق دوادوبا هجرخا

 000 ةكرتشم لاي كد
 ل ل اموبلا ردقلا ةللىف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر انللاق لاق دوعسمنبا نع

 س مث نيرشعو ثالث ةللو نيرمشعو ىدحا ةلذو ناضمر نه نيريشعو عبس
 دا دنع ردقلاةللت ركذ لاقىبا ىنثدحلاق نة>رلادبعزب ةيتعنع دوادونا هجرخا

 رمشعلا ىف الا ملسو هيلع 0 هلال و نددت ىلا اهنستلع انا انلاتك ركب

 ف نيقبب سخ ىفوا نيقبب نيقبي عسفدا نيقبب عسنىف اهوسقلالوش تع لكنا



 ( ردقلا ةروس) ْ 4: هزم

 ملسو هيلع هللا ىلص ةناف مهيلع دري ثيدحلا خا نال لوقلا اذهب لاق نم طلغ اذهو

 ناكولف ةدماقخلاو ةعاتلاو ةعسساتلاف نخاوالا رشعلا ف'اهوسلاف ءرحا قال

 ةيقاب اهنا ىلع مهدعب نف ءالعلاو ةباوصلا ةءاعو اهساقلاب ىمأي مل اهدوجو عقر دارملا
 اومعز ةريرهىنالتلقلاق ةيواعمىلوم سنخ نب هللا ديعنع ىور # ةمايقلاموب ىلا

 معن لاق هلبقتسا ناضمر رهشل ىف ىه تلق كلذلاقنم بذكلاق تعفر ردقلا ةللنا

 ةليا ىف ةنس ىف نوكت ةلقتنم ىه ليقف اهلحم ىف اوفلتخا اهدو>وو اماقس لاق نمو
 ةدراولا ثيداحالا نيب عمجي اذهبو اولاق ادبا اذكه ىرخا ةليلىف ىرخا ةئس ىفو
 رشعلاىف لقتت اهلا روثوباو“قححساو دهححاو ىروثلاو كلام لاقو ةفلتخلا اهتاقواىف

 لقتال نساك "اهنا :لقو ملك ناضمر ىف لفك ليلو نات ن0
 نبا لوقوهو اهلك ةنسلانم ةلياىف م اذهىلعف اهقرافت الو نينسلا عيمحىف ادبا اهنع

 اهبصي لوما مب نم لاق هلا دوعسم نا نع ىورو هيبحاصو ةفيئح ىناو دوءسم

 ا ا ماع هنا اما نةهحرلا دبع ايا هللا حرب لاقف رمع نب هللا دنع كلذ غلبف

 اوفلتحاو ناضمررمسىف اهنا ءالعلاروهجلاقو سانلا لكس النا دارا نكلو ناضمر

 ةعبس ةليل ىه ليقو ناضمر رهشنم ةليل لواىف ىليقعاا نيزروبا لاقف ةللا كلتىف
 دوعسم نأو قرا نب ديز نع اذهىك ردب ةعقو اهتحيصتناكىتلا ةلءالا و رشع

 كاوا نام نيرا ولا رد ٠١ نورثكالا هيلعىذلا عخصلاو نسحلاو 5
 ملعا ىلاعت و هناحيس

 كإذ ىف ةدراولا ثيداحالا ركذ

 رواج ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ناك تلاق اهنعىللاعت هللاىضر ةشئاعزنع (قرل

 ناضمر نم رخاوالا رشعءلاىف ردقلاةلِل اور<لوقيو ناضمر نم رذاوالا رمشعلا

 ةليل تيرا لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نا هنع هللاىضر ةريرهىبا نع ©
 بهذو ناضمر نم رخاوالا رشعلاىف اهوسقلاذ اهتيسنف ىلها ضعب ىظَشا مث ردقلا

 انفكتعا لاق دصسالا نا ةريهىنا نع (ق7نزستعو ىذحا ةلل'اهنا.ىلا ىفاثلا

 اناقث نيرشع ةيبص تناكالف طساوالا رسشعلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 اأو هقكشم لآ عج ريلف فكتعا ناكنم لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اناناف انعاتم

 ,ائسلا تحاه هفكتعم ىلا عجر الف نيطو ءامىف دج ىتيارو ةلبللا هذه تدرا

 شيع لعتسسلا مويلا كلذرخآ نم ءاعسلات حاهدقلق طاب هثعب ىذلا وفان رطُف
 اذا ىتح لاق هنا الا هوحن ةياوز ىفو نيطلاو ءاملا رثا هتيئراو هفنا ٍلَع.تيأر دقلو

 نم لاق هفاكتعا نم اهجاص نم جرخي ىتلا ةلالا هو نيرشعو ىدحا ةلذ تناك

 نو رفع نانثا ردقلا ةليا لضفىف دروو رخاوالا رشعلا فكّتسيلف بم فكتعا
 نم اولاقف مهرغصا اناو ةلس ىنل ساجمىف تنك لاق سينا نب هللا دبعنع ايدح |

 ىدحا ةمببص ىف كلذو ردقلا ةليا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لأس

 »0 س 59 اخو اق 2
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 ش . هحانود هريعتب ءاحو هريغنود هيلا هلازتا دنساثيح نأ رقلامظع (ردقلا ةلباىف ءانلزئاانا) (ميحرلان محرلا هللا مسإ)

 - ةلجلزناهناىور همقهل زنا ىذلا تقولا 0 طراد فرو + 11 هع 0 هينتلا نع ٠ م

 حوالا نم ردقلا ةلل ىف

 متايندلا اعسلا ىلا ظوفحلا

 لور ىلع ليربج هلزني ناك
 ىملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىنعمو ةنسنب رشع وثالث

 رومالار دقت ةل ل ردقلاةلل
 ىنعي ردقلاو اهماضتو

 كلذب تبع وا ريدقتاا

 ىلاللا راس ىلع اهفرعشا
 نيرشعلاو عباسلاةل | هو

 وبا ىور اذكناضمرنم

 مصاع نع هللا همح ةفيشح

 ناكبمكن ب نا نارز نع
 اهنا ردقلا ةلل ىلع فاحب

 نرشعلاو عباسلا ةليل

 روهّجاهيلعو ناضمر نم

 !تانحا ىلإ ىادلا لكو

 | ىلإإللا اهديرب نمىحي نا
 | اهتقفاومل ايلط ةريثكلا

 || ةكاشل] ءانحال |ذدهو

 ةعملاىف ةباحالا ةعاسو
 هيضغو تاعاطلاىفهاضرو

 نءثيدخلا ىف و ىصاعملا ف

 كنامهللا لوَش اهكردا

 ( ميحرلا نمحرلا هللا مسإ)

 سابع نإ نع هدائسابو

 (ءانلزئا انا ) ىلاعت هلو ىف

 ليريسح انازتا لوش
 لاو ءاضقلاو مكحلاةلياىف (ردقلا ةليلىف) ايندلا ءامس ةكتالم ةيتكىلع ةدحاو ةلمح نآر قلاب

 مد محرلا نمحرلا هللا مس قهعولا

 || ةهابتلاب هل ةداهشركَذ ريغنم هرامضاب همت نآ رقلل ريمضلا «ردقلاةِلىف هانلزتئاانا ©

 أ هلوقب هيل زنا ىذلا تقولامظعو ىلاعآ هيلاهلا زنا دئسانإب همظعاك يرصتلا نع ةينغملا

 #« ىهو ةئيدملاب لزنام لوا اهنا لبق نيرثك الا لوق وهو حصا

 # افرح رشع انناو ةثامو دل نوثالثو تابا سمح » مك

 ١ ردقلاةل ىف ف روكذم ريغ نع ةيانكنآرقلا ىنعب 6 هانلزتاانا ف لجو رنع هلوق# 6 |
 ,ىسلا ىلا ظوذحلا حوالا نه ةدحاو ةلج مط اهءاا نأ رقلا لزتا ىلاعت هللا نا كلذو

 ىلد ىنلا ىلع مالاسلا هيلع ليريح 4 لاري مث ةزعلا تنب ف هعض وف ردقلا ةليل ايندلا

 || عئافولا بسحب لزني ناكف ةنس نيرشعو ثالث ةدم ىف ةقرفتم اموت ماسو هيلع هللا | عا.
 كرتشلاك اهنالو كلذب ةكمالملا فرمشل ايندلا ءاعس'أ ىلا هلزنا امنا لقو هبلا ةحاحلاو

 ردت هيف نال ردقلا لإ تيعسو ةنيزو فقس انثو نكس مهل ىهف ةكالملا نيو اني

 ةلذللا هذه لثم ىلا ةن_سلا كلت ىف نوكيامو لاج الاو قازرالاو ماكحالاو رومالا |

 هتكئالل كلذ رهظي هللانا اذه ىنعمو هدايعو هدالبىف كلذ هللا رده ةلبقملا ةنسلانم

 | هايا مهأرعلو ةنسلا كلت ىق أ بتك منان مهتفيظو نم وهام لعفب مهىمأبو

 ا قلخم نا لبق ريداقملا ردق نا 3 نال ةلدلا كلت ىف هتدح هنا هنم دارملا ندَنلَو

 ]| لبق رداقملا هللا ردق دق سيلا لضفلا نب نيسعلل لبق لزالا ىف ضرالاو تاوعسلا

 ىلا ريداقملا قوس لاق ردقلاةلِل ىنماف هل ليق معن لاق ضرالاو تاوعسلا قانا
 ىلايللا ىلع اهفرمشو اهردق مظعل ردقلاةلِل تيوس ىلبقو ردقملا ءاضقلا ذيفنتو تيقاوملا

 . اصلا لمعلا نال كلذب تيع“ لبقو هاجو ةلزنمىا ريمالا دنع ردق نالففل مهلوق نم

 .اهيف ةكتالملابقيضت ضرالان ال كلذب تيع«ىلقو الوبقم هنوكل هللادنع ردقاذ اهفنوكي

 اف دروامو ردقلاةلل لضفىف لصف

 ا ردقلاةلِل ماق نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وس ر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىض رةرب سه ىبا نع 6َق2

 د هردقأم مه

 ىلع تناكاهنامهضعبلاقف اهتقويىف ءالعلا فاتخاو هينذ نم مدقتامهلرفغ اباستحاو اناميا |

 نالجرلا ىحالت نيح ملسو هيلع هللا بص هلوقل تءفرمملسو هيلع هللا ىبصهللال وسر دهع أ

 مكل اريخ نوكينا ىسعو تعفرف نالفونالف ىحالتف ردقلا ةليلب كربخالتجرخىنا

 «ذهو)

 اموت اموجن ملسو هيلع هللاىبيصىنلاىلع كلذ دعب لزن مث ةمحرلاو ةرثتغملاب ةكرابم ةلليف



 بذاك ةيصان كلوق ىف ؟ قاعلاةروس ١ سدلامةلازلاو ندا 4 ه1 زؤ- نا: نو هك و ةقيقح اهحا_لاهو

 1 بذكلاب اهفصوو مذلا ىلع بصالاو ةيصان ىه ىلع مفرلاب تئرقو اهفصول

 هوئيعيل هيداث لها ىا © هيداث عديلف » ةفلابملل ىاحلا ا اهكاشلا هر

 هللا لص هللا لوسرب يم لهج ابا نا ىور موقلا هيف ىدتذي ىذلا ساجلا وهو

 هيلع ىلاعت هللاىبص هللا لوسر هلظلغاف كهنا ملا لاقف ىلصي وهو ماسو هيلع لاك

 هورجيل © ةينابزلا عدنس  تازنف ايدان ىداولا لها كا اناو ىنددهتا لاقفملسو
 ىتزوا عفدلاوهو نيزلا نم ةيرفعك ةيليز اهدحاو طرشلا لصالاىف ىهو رانلاىلا

 ىهانال اضيا عدر © داموا ءالا لع ةضوعم .ءاثلاو 'قانز اهلطاو:بسنلا ٠ع

 ب رتقاو# هادو <“ ىلع مدو #4 دجب“او # كتعاط ىلع تنا تبئاو «# هعطتال #
 هللالوسر نع © دمت | ذا هير ىلا ديعلانوكيأم برقا ثيدحلاىفو كيرىلا برقتو

 هلك لصفملا أرق امناك رجالا نم ىطعا قاعلاةروس ًارقنم 'ملسوهيلع ىلاعت هللاىلص

 0 سم اهياو اهيف فلتحم ردملاةروس هم

 نا ىداولا اذه كيلع ناالمال هللاوف ىنرهنتا لهج وا لاف ماسو هيلع هللا ىلص

 ماسوهيلع هللا ىلص هللال وسر ناك لاق سابع نبا نعو ادرم الاحرو ادر> اليخ تش

 هرب زف ملسو هي هيلع هللا ىلص ىلا فرصناف اذه نع كهناملا لاق لهحوبا ءاخ ىلصي

 عدتس هيدان عديلف 8" ىلاعت هللا لزئاف قيزكا دان اهبام ماعتا كنا لهجوبا لاقف

 لاقوىذمرتلا هحرخا هللا ةينابز هتذخال هيدان اعدول هللاو سابع نبا لاق 7 ةينايزلا

 لصاو مهب رصتنيلق هموكو هنريشع ىا هندان عديلف ىءمو 5-5 لب ع نسسَح ثردح

 ىنعي ةينابزلا عدس هلها هيف نكي ملام ايدان ىع-ا الو سانلا عمجت ىذلا سلجملا ىدانلا

 | نوءفدي مهنال كلذب اوس مثهج ةيلابز ديرب سابع نبا لاق دادشلا ظالغلا ةكئالملا
 ىلع صمالا سيل ىا © داك ف عفدلا وهو نيزلا نم ذوخ ام دعب ايلا رانا لك

 000 0 دجساو © ةالصلا كرت ىف ىا # همطتال 89 لهجوبا هيلع وهام

 هللالوسر نا دنع ىلاثت هلا ىضر هي ه1 نع( ها رق كك ند

 ءاعدلا نم اورثك اف دحاس وهو هير نم ديعلا نوكيام برقا لاق ماسو هيلع هللا ىلص

 اندم لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع ىورام هيلع لد, اهئءارق دنع دعس

 و ئراقلال نسف ىفاشلا دنع ةوالتلا دوعس منا نع نم ةدعس" هذهو

 ملعا نلاعتو هر اوس هللاو ماسم

 « لوالا لوو ا ردفلا ة ةروس ريسفل 10

 عدس هب هيدان عدي لف) ”قطاخ

 لا ا ( ةينابزلا

 موقلا هيف عمت ىذلا

 ىور ىداناالها دارملاو

 هيلع ىبنلاب يملهجأبا نا
 لاقف ىلصي وهو مالسلا

 لوسر هلظلغاف كبنا ملا
 لاقف مالللا هيلع هللا

 العا رك | ناو ندا

 ةينايزلاولزنفايدان ىداولا

 ةيئيز دحاولا طرشلا ةغا

 مسفدلا وهو نزلا نم

 باذعلا ةكتالم دارملاو ||
 اعدول مالسلا هيلع هنعو

 !اعةنايزلا هتذؤال' هذا
 لهح ىنال د ( الك )

 ىلع تناىا ( هعطتال )

 هنايصع نم هيلع تناام

 نيب ذكملا عطن الف هلوقك [

 كدوج“ ىلعمدو (دعساو)

 (يبرتقاو ) ةالصلا ديرب

 دوجسسأاب كير ىلا برقتو
 ديعلا نوكيام برقا ناف

 اذكأ دف اذا هز ىلا
 ماعاهللاو ثيدحلا ىف

 الدر كير اقل اًةرؤس ف

 _ «تايآ سا

 هموق ( هيدا عدس ءاف )

 سم ىعو ةسدم

 عدتس ( ه[ باح لهاو

 رانلاهينايذ ىنعل ١ ةايزلا

 3 ع اي اكد ي كك

 _ةروسلانمو) لا براون (دعساو ٠ ,كيرلىلصت النا كيمأب ايف لهج ابا ىنعي ( هعطنال )

 ©« نورشع ىدحاو ةئام اهفورحو نوثالث اهتاكو سحخ اهتايآ ةيكماهكئ هو ردقلا اهف ركذي ىلا ظ



 (ىوقتلابماوا) هللا ةدابع نمهنع ىهنجاوأ ةديدسُةّش رط ىلع ىه انلا كلذ ناكناىا ( ىدهلا ىلعناكنا تيأرا) ةاللصلا نع

 كلذ ناكزا تارا 4137 ثدكزا تب 10 دم ناثوالا ةدابعن ٠ هيرماي اعث ىوقتلاو فورعملاب اسما ناكوا

 هلاوحا هلع ككاو (ىرشقا نابع امي ملا ) هيه 47 لطح نحن لوقنأك (نونالثلاءزحلا) هئعايلوتمقحلاب اءذكم ىهانلا

 0 ىوقتلا هع وا ىدهلا ىلع ناكنا تن را ٍِه ىهذلا ةيدو: ع لم لع ةلالدلاو ميزا ايف هلالضو ها 9

 0 د 1 ناسك ناحل ان 90 هلك ىذلا اذكو لوذلل رركت تازاء
 2115 هلع لوا فود طرشلا باوحو:ناقا هلْوُمْتُم ةطرشلاو © ىرن
 نع هللادابع 0 ىهد ن ..ريع ىلريخا ىنءملاو هلميسقل هلأ عقوم عمق اولا :انلا علا

 نم هب نم ايف ىوقتلا اما وا هنع ئينإت ىده ىلع ىهانلا كاذ ناك نا هتالص

 لوش م باوصلان 3 ىلوتلاو قع اناا ىلع ناك نا وا هدقتع اك ناثوالا ةدأم ع

 ىذلات ارا ىنعملا ليو هلالضوأ هاده نم هلاوحا ىل ع علطيو ىري سان ماعل | ١

 اذنهبحااف ىلوة مبذكمىهانلاو ىوةتلاب ىما ىدهلا ىلع ىهملاوىلصي اديع ىهنس

 انامصخلا هرضح ىذلا كاخلاك ىلاعتو هناحس هناف رفاكللا عم ؛ ةماثلا ىف باطلا لقو

 نم

 ادذدهو هلا سسح ىلع

 ىهند ىذلا هلوقو دعو

 العنب ةطرشلا ةلمجا عم
 اطرشلا تاوكف ”تنادا

 ناكنا هرادش فود #

 ىوقتااب يماوا ىدهلا ىلع
 اناو ىرب هللاناب ملعي ىلا

 قير د كالذل  قتح
 ىاكتلا طاتقلا تار
 ىده 00 ناك نا فرخا 0 لاق 06 ىرخا نجلا ةي از طاخي :ءركأنإ 3 اوتك اذه

 هاش تن
 008 هلال ةالصلا نءناكىهن انال 0 هلضرعتجملو 0 ىدر

 00 ا 7

 لهج ىنال عدر ( هلك )

 هللا ةداسنع نع 3- نع

 | ةناعو ا_هريغلو اكيلزوك“نا لمتحم ىلص اذا ديعلا ىميأ نالوا لعفلاب ةوعد هنال

 ىهانلل عدر « الك 9 ةوعدلاب هريغو ةدابعلاب هسفن ليمكت ىف ةروصخم اهلاوحا
 اهل هنعمل هتيصانب نذْحأنل 4 ةيصانلاب اعفسنل 3 هيف وه امع 34 هلي مل نمل و |

 ةددشم نود نءفسنل "ىرقو ةدشب هياحو لا ىلع ضقلا عفسلاو رانلا ىلا

 ةفاضالا نع ماللاب ءافتكاالاو فقولا مكح ىلع فلالاب فوصملاىف هتبتكو نعفسالو |
 زاح امناو ةيصانلا نم لدب © ةئطاخ ةبذاك ةيصان و روكاذملا ةيصان دارملاناب ماعلل

 هيلع هللا ىلد ىنلا 0 ىمنلا دملا ىنعل 0 ىدهلا ىلع كاكا تيأرأ ل جوزلاوا

 ماسالا ةداساءرشأو
 وه امع هلي منتل) لاق

 ( ةيصانلا اعقستل ) هيف

 ء:يعسشلوةتيصائم نذخأتل

 0 ورزاعلا ى ا اهم 7 قلاعفسلا انلاىلا |

 | ىغي © بذكنا تبأرا ولم ديحوتلاو سالخالاب ىنعي 6 ىوقتلاب ىماوا ف ماسسو أ ةرعب ذو هوثلا ىلع
 || اذا اذبع ىهني ىذلا تيأرا ةياالا مظن ريدقتو نايالا نع ىا © ىلوتو © لهجاا || ىلإلا نى مصملافابتكو
 ١" بجحتا ىا نامئالا نع لوتم بذكم ىهانلاو ىوقتلاب يما ىدهلا ىلع وهو ىلص لكي كفتؤلا مكح ىلع

 هبهيزاجف لعفلا كلذىرب ىنمي © ىرب هللانأب #9 لهجابا ىني © لعااا #8 اذه نم
 | ىد هت نل 86لهجوباكلذ مل دلال ع «ااك #9 ءظع ديدعو ديدش ديعو هبقو

 هتاصانس نذح انى 4 .صانلاب 0 هك نعو ماسوهيلع هللا لهدم ءاذبان

 ره ةيصانلاو اديدش ايذج هتيذحو هنذذا اذا ؟ىثلاب تعفس لاش رانلا ىلا هنرجلف

 اند ةيكو نوودنلو رانا ف ههَحو-ىزضنا ب برضلا عفسلاو 00

 نبا لاق *ىطاخ بذاك اهبحاص ىا © ةئطاخ ةبذاك ةيصان #9 لدللا ىلع لاق مث

 ةفاضالا نع دهعلا مالب

 روك ذملا ةيصان اهناب ماعلل

 ةيصانلا ئه لدب (ةيصان)

 بذكلاب تفصو اهنال

 ةبذاك ) هلوب أطحلاو
 ىزاجلادانسالا ىلع (ةئطاخ

 ( اعلا 2 دع وغاب نعأو (ى وقتلاب ىعأ وا) مالسالاو ةوبنلا ني ىدهلا ىلعوهو (ىدهلا ىلع ناكناتيارأ) ( 056 يكل 0-1090 ا ا ا
 ْ ةعيلص ( ىرب هللانأب ) لهجوبا (م اذ 11) ناعالا لع :(ىكونو) لهجابا ئنميا دحتوتلاب يدك وهو (بذكنا تيارا )

 ١) "علو هيلع هللا ىلسص ىلا ىذا نع له وبا بتيمل ( هتني مل نت ) دمحاي .اقح ( لم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاب

 هللاب ةكرسشم (ةعاطاخ) هللاىلع ( ةيذاك ةسصان ) هسا فقم هتيصان ندخل (ةيصانلاب اعفسنا)

 تيس



 .اقاءلا ةروأ هللا ةمعئب لفك سي ه41225- ناعدر ( الك) هب :ىنكل حلاو

 لايام ىلا ًالوا راشأو ةتمرك ل" اقتو هنو اهالعا ىلا تتارملا سحا

 هنامغاعأ هللا ةمعاس رم 1 عدر هك داك ف امغءاهيلع لديام ىلع هبنمن المع هتف رءم ىلع

 ئار ىأ © يمتسا هان نا. ىاعل نادال 2 هيلع مالكلا ةلالد ركذي ناو

 هلوعفمو هل-ءاف نوكم نا زاح كلذلو ملع ىنمي هنال ىناثلا هلوعفم ىغتساو هسفن

 بالطخلا © ىجرلا كيرلا نارو# ءزيولا رصش ليتقرارتو دحارل نا
 ىرشبلاك ردصم ىجرلاو نايغطلا ةيقاعزم ارذذحنو اديدهت تاقتلالا ىلع ناسنالل

 ادم تياروا لاق لهج ناىف تازن « ىبص اذا ادّنع ئه ىذلا تيارا 9
 هنيبو ىلإ نا لاقذ كلام هل ليقف هيبقع ىلع صكن مث هءاجق هقتع تكول نجا

 ىهنلا عبق 1 ىف ةفلابملل هريكسو ديعلا ظفاو تأ ةحبحاو الوهو ران نم ان

 زواجي ىا © ىنطيل ناسنالانا 2 اقح ىا 5 5 لجو نع هلوق © ماسو هيلع

 ١ اينغ هسفن ىأر ىا © ىنغتسا هآر #9 نال ىا © نا  هبر ىلع ريكتسيو دما
 ىبا ىف تاز كلذ ريغو ماءاعلاو سابللا ىف ىرا ةلزنم ىلا هتازنم نع عفتري ليقو

 | ىلا نا #9 هنايغط' كلذف هم اعطو هيكيمو هبايث ىف دازفالام باسصا دق ناكو لهج

 ةبقاط نم ناسنالا اذهل دو 1 هيفو 0 الا ىف عجرملا ىا * ىبجرلا كبر [!

 تلزم ىقاماذا اذيع كي يتلا ت1 غاط لكل ماع وه مث نايغطلا

 فا نع © م ) ةالصلا نع ماسسو هيلع هللا ىلص ىلا ىه هنا كلذو لهج ىنا ىف

 ا تاللاو لاف مع ليقف مكرهظا ناد 4عتح و رع نفعل .له لهجوا لاق لاق ةريره

 ا أف لاق ازا ف ههجنو نرعالو هتبقد ىلع نأطال كلذ لعش هتبأر نْئل ىزعلاو

 | وهوالا هنم مها اه لاق هتقر ىلع الطي ىلصي وهو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الوهو ران ند اقدنؤ هشنو ىب نأ لاق كلام هلليقف هند قبو هببقع ىلع صكشي

 ا اوضع اوذع ةكعالملا هةفطتخال ىنهاندول ماسو هيلع هللا ىلص ىلا لاف ةحمجاو

 ناسنالا نا الكهغلب ”ىثوا ةربره ىنا ثيدح ىا ىرداال ةيآلا ءذه هللا لزئاف
 0 هل هيدا عديلف ةياورىف داز هبا هسا اب هءصاو لاق هعطتال الك هلوق ىلا ىنطيل

 نآطال ت تببلا دنع ىلصي اذمح ت تار ل لهحوبا لاق لاق سابع نإ نع ( خ)

 ةكتولللا هكا هلعفول لاقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا وسمو كلذ ع هقنع ىلع

 ملسو هيلع هللا لد هللا لوسر وهو يطاولل ايت تار ىنعمو انابع ىذمرتلا داز

 | ىهني ىذلا ترآ ىنملاو ةيدويعلا لماك هنا ىلع لدن ادع هلوق ىف ريكتتلا ةدئافو

 لكلمزلي ديعولا اذه نا ليقو هثداعو هبأق اذهو ةيدو.ءلا نغ ةيدودع قلخلا دشا

 ١ ةالصلا نم عنملا زاود مدع هنم مزاي ,الو ىلاعت هللا ةعاط نعو ة ةالصلا نع ىمنب نم

 ا ثيداحالا ف كلذ نع ىهيلا درو دق هنآل ةهوركملا تاقوالا قو ةبوصغملا رادلا ىف

 ا مايق ن ع هتحوز لجرلاو هدبع ىلوملا عم زاو> مدع اضيا كلذ نم مزايالو ةخصا ا 1

 ىلوم ا هيف ف نذأب نا اللا ةطصم ا راسا كلذ نال _فاكتعالاو عوطتلا لا لت الا

 ىنعي ( ادبع ىهني ه: ىذلا ) دمعاي( تءأرا ) لاسقف ةالصلاف مالسلا

 ركذي !ناو ةلايتطإ هلع

 كاد هيلع مالكلا ةلالدل

 ف تلو (ىطلناتنالا

 ةروسلارخلا ىلإ لهج قا

 لشن ىإر نا(هأ ز نا)

 ثواقلا لاما ىف لا

 ةيؤرلا ىدمو ىتلعو ىتبأر
 راصبالا ندع تناكولوملعلا
 نإب عملجا اهلعف ىف عتتمال ]

 وه (ىننتسا) نيريمضلا

 كا نا) فانثلا لودثملا

 ديد ( ىمجرلا كير

 نايغطلا ةيقام نم ناسنالل
 تافتثلالا قيرط ىلع

 ىنمع ردصصم ىم>رلاو

 كعوجر نا ىا عوجرلا

 ىلع كيزاي' كبر ىلا
 اعذلا تيأزا ) كئاغط

 ىا (ىلص اذا اديع ىهش

 ا! 2 ليجان[ثدازأ

 دمشاي اقح ( الك ) كلذ

 رئاكلاىن# (ناسنالانا)

 يرق لاعبل ( ىناعل )
 طل | ةلزتمولا ةلزنم نم

 ك5 رالو رسلملاو يرمشلاو

 | ( ىتسا ءاو نا )

 هللا نع معد سم هسفن 5

 دهشاي ( كبر ىلا نا لاملاب

 قئالخلا عج سم (ىب> رلا)

 نإكو كرت رد الاف

 ثيح ماشه نب لهحىبا

 هيلع ىنلا ق:عأطبن دارا

 هلل ( لص اذا ) مال_سااهيلع دمت



 زوحنو هيلا لي زئتلانآلو هول جادا هلواشإ م ناب نمي ؟ ذلا ناستالل صيصخ (ناسن الا قاخ ( هلوقو ضع ند

 ىلع ةلالدو هقاخلاميخض ارسفممث امهم هطافاس 2 هناالا ؟نوثالثلا زجلا) ناسنالاقاخ ىذلادارينا

 ىذلا وا © ناسنالاقلخ 8 لاقف ةءارقلا نم ةدوصقملا ةدابعلا بوجو ىلع لداو || ا د(قاعن*)هرطف بي
 0 هقلعن 00 «قاعنبإلا نر طف ع 200 ه4 |. رتبف مالو م بف نسل 00

 5915 7 الا كير
 لوالاواةغلابملل ريركت ا ا لدبأم ا
 عكوللا ناو 0 7 12 و هتردق طرقو هدوب و ىلع ىلع هم ركةدايزىف لامكلا

 ئراشبانا ام لاقف كبرمساب ًأرقا هل ليقا+ هلءلو ةالصلا ىفوا غيابتلل ىناثلاو قلطم
 معني ىلاعتو هناحيسدناف سرك لك ىلع مركلاىف دئازلا # مركألا كرو ف ًأرقاهل ليقف ' :

 #ملقلإب ملعىذلا» ةقيقحلا ىلع فرع كنا فقوخت ريغ نم ماحيو ضوعالب الف 5ع ماو معن
 ملام ناسنالا ماع 3 ديعبلا هن ؛ ملعيو مولعلا هب ديقتل هب ىرق دقو ملقلاب طخلا ىا | ©“ هب وقعلاب مهاجحاعي.

 ائراق نكت ملناو ةءارقلا كليف تاي الالازناو لئالدلابصنو ىوقلا قاخم #4 ملعي تيل د رص يراك
 ند هِلَش نأ نه هيلع معلا أل اراهظا ماهو نعله د م ىلاءقوهناعس ددع دقو مركتلا ءارو نحل هناكو

 مركت ةيملعلا دبا وفلا ةدافاب
 تاقولخلا راسا ني 0 17 ناسنالا صخ امئاو 0 نعل 0 نامفألا قاخ 5 ) ماع ىذلا) لاق ثيح

 سنج مسا ناسنالا ناكاملو ةقلع عجج # 6 قاع نم © ةقلخ اهنسحاو اهفرشا هنال ملع ملقلاب ) ةباتكلا

 ليقوادك أت هدرك 4 ًارئا © اضيا ىالا سر ةلكاشمو قلعلا عج عملا ىنعم ىف أ لوو ( َّ ١ ةادلإا
 الا لاقف فتاتسا 6 + ةلثمأ ميلعتو غييابتلل ًارقا ناثلاو كيس ف أ رقأ لوالا ملع و ةماكا لاك ىل ع

 نوكي دقو ريظن مرك كلا ىف 0 6 رك هيزاوبال ىذلا ىنعي 3 مرك الا كيرو © مهلقنو اوملعي ملام هدابع

 | ريغ نم ئثلا هؤاطعا ميركلا ةياغو زيزعلا ىنمب نعالا ءاجاك ميركلا ىتفع مركالا | ملعلا رون ىلا لها ةلظ نم

 || اسنيع ضوعلا نوكي نا دارملا سيلو مركب سيلف ضوعلا باط نف ضوعلا بلط أ ةباتكلاملع لضف ىلع هنو
 | نع ىلاعتي هنأشو هؤالع ىلاعتو هلالج لجكو هتاحيس هللاو ضوع باوثلاو حدملا لب (] ةميظعلا عفاذملا نم هيف ال
 1 هلىذلاوه مركالال قو نيمركالا مك هلال هفصو ىف كلذ لروسيا !و ضوءلا بلط تديقالو مواعلاتنودامو

  ةيوقعلاب مهاع لغالف دايعلا لهجح نع ملط اود لقو ناس>او 0 ءادّسالا رابخا تاطضالو مكحلا

 | ىرزجم هنال مرك الا كيرو ًارقا ىنعملاو ةءارقلا ىلء.اثح اذه نكي كال رح الدو ةلزئملاهللايتك الونيلوالا

 | فرعت اهب ىتلا ةباتكلاو طنا ىا © ملقلاب ملع ىذلا # تانسح رسشع ىفرح لب || ل ىهالولو ةباتكلإب الا
 ةباتكلاب نال ةيظعلا مفانملا نم اهبفامل ةباتكلا لضف ىلع هيبنت هيفو ةبئاغلا رومالا || نردلا روما تماقتسا
 | مهريسو مهلاوحاو نيضاملا رابخا تفرع اهنو مكحلا تنودو مولعلا تطبض | 0 : 1 : ْ 08 ه0 قيقدىلءنكي مواوايندلاو

 || هللا نم ةمعن ملقلا ةداتق لاق ايندلاو نيدلا ما ماقتسساام ةباتكلا الولو مهتالاقمو 0 يع
 ' قبال ير لاقف مالكلا نع مهضعب لئسو شيع حل! ملو نيد مقيم ملقلا الول ةيظع (] (ناسنالاقاخ) قثالخلا
 || هنع ناسألا بونيالو ناسللا نع بوني ملقلا نال ةباستكلا لاق هديق اف هللبق | 3 ند 000
 | مام ناسنالا ملع ملقلاب ماع دارملا نوكي نا لحم ليق 46 ملعب ملام ناسنالا ملع 00
 | 8 1 اممالسلا هيلع

 نايبلاو ا ملعلا ماونا نه هلع ّلّقو ادجاو ىقح. كلذ: نم دارا نوكف ملعي
 | لب يح ةنلغ ارقق

 هللا ىلص دمحم انه ناسنالاب دارملا ليقو اهلك ءامسالا مدآ ملع ليقو وعلب نكيرلام ةروسلاذه لوأن متل -2 ٠ 2 2 ل 38

 (هيلع)ل 0 ىذلا ) دابعلا لهج نع ميلحلا زواهلا ( م كال الاكيرو) دمشاي نآ رقلا ( أرقا ) هللاقف
 ! ملام ىثلكءاعسامدا ىنعي ناسنالا ملعلاقيو كلذ لبق ( ملعي ملام ) ملقلاب طخلا ىنعي (ناسنالا ملع) لقلب طخلا

 هدايع ىلع مح 2 1 لك



 هز[ هعذب رجس

 م2 ميحرلا نمجرلا هللأ 0 قع

 © قاخ ىذلاوف باني هتسموا ىلاءتوهناحسهمساياهتشفم نآ رقلا أرقاىا ©« كب رمساب أرقا ف
 اريبدتو اعئص رهظاو قرشا وهام درفامت ؛ 0 7 0 ىذا دا ق واحلا هل ىذلا ىا

 عزفلاىا عورلاهنع بهذىت> اهلوقو * باِثلاب ىنوطغ هانعمو نيت سم 5 تاياورلا

 ىزخلا نم ةمهملا ءاخلابو ءايلا مشب ىورب ادبا هللا كيزذمال هللاوذ رسشبا الك اهلوق *
 ةيىملا ءاحلابو ءايلا تب ىورو كلذبالو كنيهبالو كرسكيألو هللا كدتمللال ىا

 لقثلا ىالكلا 1 اهلوقو * حرفلا دضوه ىذلا نزلا نم كنزحي ىا نوثئابو

 مالك نعمو هدنع مودسعم وه نم لاملا ىطعت ىا مودهملا بسكتو ةمهلا ئاوحلاو
 لاعثلا ديمو قالخالا مراكم نم كيف لءح ال هوركم كبيصيال كنا ةحيدخ
 باتكلا بتكي ناكو اهلوق *ءوسلا عراصمنم ةمالسلا ببس كلذو ريا لاصخو

 قرعلا تاتكللا كعك 50 8 نادر قف ناسا للا نم بتكف ارق

 نكمي هلا هلساخو مح اهانعمو نسكت نا ىلا هاوس[ هب ردا ليا ند

 هنم ءاش عضوم ىا بتكيف ليمتالا ف فرصتي راسم ثيح ةينارصنلا نيد نم
 ىلع هللا لزن ىذلا

 سومانلا ىنمو مالسلاو ةالصلا هياع ليرب> ىنءي ةلك#لا نيسلاو نونلاب وه ىموم
 مويلع ءاسيبلالا ىلا ىحولاب هصخ هللا نال كلذ ليربح ىعم امنا يطا ربخ بحاص

 اباشىا اعذِح ةلانسرلا راهظاو ةودلا ءاياىف ىا اهنف ىتبلاب هلوق.* مالسلاو ةالصلا

 ىا ارزؤم اريصن كرصنا كموب ىنكردي ناو هلوق وهو كترصن ىف غلابا ىت> ايوق
 ىلا روهظ لق تام نا ثل ماف ىا قوتنا ةقرو ثا مما اغلا ايوق

 هداعا للا ل وول ىدتلا يدان يهز" ماسو هيلع هللا ىلص

 تودوه تالا ليف هيلق هغاح كلذإ نكسيف هلوق " هلرهظ ىا هلىدبت هلوق“

 هنزح نم جاهو هعزف نم راثاموه عا ل ملول ميظعلا مالا دنع باقلا

 ملعا هللاو

 مد ميحرلا نمحرلا هللا مس جس

 ىنمملاو كبر مسا ارقا هزاع ةدئاز ءابلا ىلبق © كير مساب أر ا #9 لح وزع هلوق *

 ىنءلاواهاصا ىلع ءابلا لو هو انك هللا ماب ءأ رقلا "ىذا 0 ل صا كبير ا ك ذا

 ةياالا ىف نوكي اذه ىلعف أرقا مث هللا م مان لق ىا كبر ماب اتتفم نأ ر لا أرقا

 رقلا ارقا ؛هانْعم ليقؤأ ةءارتلا لوا ةتنلا,:ةءادنلا تاما لع ةلالد

 قئالخلا عب ىعل 0 قاخ ىذلا و ةلاسرلا ءامعاو ةو.نلا ند هلم ام ىلع كير ماب

 ىث لك قاخ ىذلا ليقو هأآوس قلاخال هبرئأتسساو قالا هنم لصح ىذلا ليقو

 اهيعم نأ

 1 مولتلا روع

 (ميحرلا نة رلا لامس )

 ىه دهاجتو سابعنب نع
 روهمخلاو تازاةروسلوا

 لزئاملوا ةحئافلا نا ىلع

 مساب أرقا) ملقلاةروس مث
 لحم ( قلخ ىذلا كير

 ىلع بصنلا كير مساب
 5 اهتتفم ارقا ىا لاحلا
 مس لق لق هناك كبر

 9 7 ىذلا ًأرقا من

 نال الوءفم قال ركذي
 هام لص+ ىذلا ىنعملا

 راتإلا هر انسإو قلخا

 لكقاخ هريدقتوا ءاوس

 قوام لك لوآتتف ود

 ضعب سلف قلم هنأل
 ىلوا هردقتل تاقولحلا

 (ميحرلا نمحرلا للام

 سا.ع نا نع هدائسأابو

 ( ًارقا ) ىلاهت هلوق ىف
 نأ رقلا دمعاي أرقا لود
 هب نب ف لوا اذ_هو

 ( كير معاي ) ليرب-ح

 (قلخ ىذلا ) كي رسعأب



 1 0 ع 2( نونالثلا ءرخلا+ .

 نم ناسنالا قا قاخ ىذلا كبر مساب ارا لاف ىلَسرا مث دهجلا ىنم غلب ىتح ةثلاثلا

 ال ا نر اهل سر لب لم طال 1 لا كيرو ارقا قلع
 هولمزف ىنولمز ىنولمز لاقف دإيوخ تذب ةحيدخ ىلع لخد ىتح هرداوب فحرت

  تيشخدقل لاق ربخلا اهربخاو ىلام ةجيدخ ىا ةجحيدخل لاق مث عورلا هنع بهذ ىتح
 2 قدصتو مح رلا لصتل كنا ادبا هللاكبزحنال هللاوف ريشا الك ةحيدخ هلتلاق ىسفن ىلع

 ناقل اون لع نيعتو تيضلا ىرظو موَدْيلِإ يشكتو لكلا لمحو ثيدحلا

 مع نا وهو ىزعلا دبع نب دسا نب لفون نب ةقرو هب تنا ىت> ةحندخ هب تقلطناف

 || انتكف ىازبعلا باتكلا بتكي ناكو ةيلهاملا ىف رصنت أسما ناكو ةحمدخ
 ىأ ةجيدخ هلتلاقف ىمع دق ارييك اخضش ناكو بتكي نا هللا ءاشام ةيناربعلاب لبحالا
 هللا لوسر هريخاف ىرت اذام فى انااي ةقرو هللاقف كيخا نبا ن م عسا مع نإا

 ىموم ىلع هللا لزن ىذلا سومانلا اذه ةقرو هللاقف ىأرام ربخ ماسودهيلع هللا لص

 هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقذ كموق كح رخذا ايح نوك 1 ىتيل اءذج اهف ىتيلاي

 ىكرد. ناو ىدوعالا هب تّنِحاَم لثع طق لجر تأيبل من لاق مه ىجرخموا ملسو

 لاق ىراخلاداز ىحولارتقو ىفوت نا ةقدو ثيايمم ارزؤم ارصن كرصنا اح كموب

 انام هنم ادغ انزح انغلب اهأ ملسو هيلع هللا ىلس ىنلانزح > ىت> ةرثف ىحولا رثفو

 5 هلىديبت ةئم ةسفقلا ىلإ < ةورذب ىنوااماكف لاجلاقهاوش سور نم ىدرتب 3ا

 عجريف هنيع رقتو هشاح كلذل نكسف اقح هللا لوسر كنا دماي لاقف ليريج

 هنم هسفن ىتلب ىكل لبجلا ةورذب ىفوا اذاذ كلذ لئلادغ ىحولا ةرتف هيلع تلاط اذاف

 لصف

 - هر هبقو نآرقلانم لزنام لوا أرقل ةرو- ناىلع ميرض ع ليلد ثيدحلا اذه ىف
 عملاو كلذ ىلع مالكلا مدقت دقو نأ رقلا نم لزئام لوا رثدملا نا لاق نه ىلع

 ةشئاع نال ةباهصلا ليساىم نه ثيدحلا اذهو رثدملا ةروس لوا ىف نيلوقلا ناب

 هريغ نموا ماسو هيلع هللا ىلص ىلا نم اهتمعس اهنا لمتعف ةصقلا هذه كردت '

 قحاوبا ذاتسسالا هيدرفنا امالا للعلا عيج دنع ةجح ةباككلا لل سو ةياونتلا بن

 ' ميرمب هتاف كلملا أني الثل ايؤرلا 1 و هيلع هللا ىلص 'ىدتا امناو 0

 طش 6 0 ةوننلا تال اعدل عد ةيرمشبلا 0 امال ةتغب 26

 0 هذاا حلا 5 اهلوقو * 5 نم هب جر العف لمف هنا ىنمملاو مثالا وهو
 ائىغ ىنضو ىنرصع ىا ةلم#ملا ةلاشملا ءاطلاو ةمجلا نيغلاب ىطغف هلوق * ةتفب ىحولاب

 تافثلالا نع هلغش طفلا ىف ةمكلاو ,العلا لاق دهجلا ىنم غلب ىتح هلوق وهو اديدش
 افاوه |دك ىوامز نوامز ز هلوق * ثالث هررك اذهلو هبلق ءافصىف ةفلاملاو هريغ ىلا

 «تاياورلا)

007771 - 



 : رط ىلع ناسنالل (نيدلاب دعب :

 هذه روهظ دعب ءازجلا * نيدلاب دعب 88 اقطنوا ةلالد دمتاب ك.ذكب ءوش ىأف ىا
 كلمح ىذلا ف ىنعملاو تافتلاىلع باسنالل باطخلا ليقونم ىنءعام ليقو لئالدلا

 ىذلا سيلا ىنءملاو قيسامل قيقحت *# نيكاهلا مكحاب هللاسيلأ 9 بذكلا اذه ىلع
 ىلع ارداق ناك كلذكناكنمو اريبدتو اعنص نيك اللا كحاب درلاو قالا م كلذ لمف

 ةرو# أرقنم ماسو هيلع هّللاىلسص ىنلانع * ارارم سمام ىلع ءازجلاو ةداعالا
 نم ددعب رحالا نم هللاوا_طعا تام اذاف و مادام نيقيلاو ةيفاعلا هللاءاطعا نيتلاو

 1 11 ةروسلاوذه ارق

 * ةرشع عسل ابياو ةيكم قاعلاةروس ف

 ىلا ناسنالا اهلا كتلي ىذلا اف ىنءملاو ءازجلاوباسحلاب ىا © نيدلاب 8 ناهربلاو
 لوقو نشك كموهو كقاح اداب و ةكءاثكشو كتروصاق كت ال[ تك
 اوه لقو ةازاجملاب كبذكب ىذلا اف ىنساحميو ىشعس نا ىلع رداق كلذ لعف ىذلا نا
 هذه روهظ دعب لوسرلا اهيا كبذكي نف ىنءمللاو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلل باطخ
 مكن, مكحب نيضاقلا ىضقأب ىا © نيك املا مكحأب هللا سيلا © نيهاربلاو لئالدلا
 لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبا نع * ةمايقلا موي بيذكتلا لها نيبو
 نيك الا مكحاب هللاسبلا ًارقف نوتيزلاو نيتلاو أرق نه ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر
 هللا ىلص نا نا ءاريلانعو ىذمرتلا ه>رخا نيدهاشلا نم كلذ ىلع اناو ىلب لقياف

 نوتيزلاو نيثلاب نيّمكرلا ىدحاىف ًاًرقف ةريخألا ءاشعلا ىلصف رفس ىف ناك ملسو هيلع

 عا ىلاعت هللاو ملسو هيا هيلع هللا ىلص 4 هنم ةءارقوا انوص ندحا ادحا تمععس ف

 4 ةلك نوعستوناتثلاوأ ياا ةرشععسل ىشو ةئكم قأذلا ةروس رس 2

 جب افرح نونامتو نإث امو
 سم لزئام لواو'نا ىقلا نم تلز' َةَرَوَش لوا ةروسلا ده © سنلا د

 اهنا اهنع هللاىضر نينمؤملا ما ةشئاع نع 6 قى ) ماعي ملام هلوق ىلا اهاوا نم تايآ
 ماسملو ةحلاصلا ايؤرلا ىحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىدبام لوا تلاق

 ءالخلا هسبلا بيحرمت عيصلا قاف لثم تءاجالا ايؤر ىريال ناكف مونلا ىف ةقداصلا
 ىلا عج نا لبق ددعلا تاوذ ىلالا ديعتلا وهو هيف ثنحت» ءارح راغب ولي ناكف

 ىت> ةياورىفو ىحولا هءاح ىت> اهلثل دوزتيف ةحمدخ ىلا عحرب م * كلذل دوزيو دعا

 ىنذخاف لاق ئراٌق اناام لاق ١ ٍرقا لاقف كللملا ءلاقسات] حلب راع( ونهو قطا

 ىنطفف ىنذخاذ ئراَش اناام تلق ًارقا لاقف ىناسرا مث دهملا ىنم غلب ىتح ىطقف

 | ىطغف ىنذخاذ ئراش انام تلقف ارقا لاقف ىناسرا مث دهجلا ىنم غلب ىتح ةيناثلا

 ©نورسشعو نانثاو ةَئاَم اهفورحو نوعبسو .ناتنلا اهتالكو ةرشع عسف اهتايآ

 ةعسأ هذه دعب ىا © دعب #8 تافتلالا قيرط ىلع باطخ وهو ناسنالا اهيااي

 نايلا اذه دعب كييذكت ؟ نيتلاو ةروس 7 ببساشىا تافنلالا هلأ نانهاإ ]وح

 عطاسلا ناهربلاو عطاقلا [

 قاخ نا ىندملاو ءازجلا

 هعوشو ةفطن نم ناسنالا

 ىف هج ردن وايو_س ا رمش

 لمكي نا ىلا ٌةدايزلا بنا سم

 نآَلا ةسكنت# ىوتسنو

 ىرتال رمعلا لذرا غلبت

 ةردق ىلع هنم ع#وا البلد

 ىلع ردق نه ناو قلاخلا

 اذه ىلعو ناسنالا قاخ

 ع هلك

 , لوسراوا ءازجلاب كبيذكت
 ىلا كسي نق ىا هللا

 ليلدلا اذه دعب بذكلا

 نيساف هنداعا نع َ

 هللا سيلا ( ن» ىنعمي اف
 ديعو ( نيك الا مكحاب
 مهيلع مكحي هناو رافكلل

 مكملا نه وهو هلها مهامب
 ماعا هللاو ءاضقلاو

 مو ةيكمقاعلا ةروس 9
 4 با ا عسأ

 ا[ 0

 ليون نم كل تركذ
 مرهلاو بايشلا ىنعي قلخلا

 لاقو تولاف ةعلاو

 ىلع كلمح ىذلا اذ نش

 ديسانب ةدلكاي بيذكتلا

 (نيدلاب)ةريغملا نديلوابو

 "اسلامي كاك
 (نيك احلا مكحأب هللا سيلأ)

 لضْنايَو نع اداعلا كذعأب

 ةيكماهلك ىهو قلعلا اهنف 1007 ديلواي © س 58 اخو اق ل توملا دهب كيبحم نا نيلضافلا



 هانددر مث ) هاضعءاةيوستو هتروصو هلكشل ليدعت نسحا ىف ( موشن نسحا ىف ) سنجح وهو (ناسنالا انقاخدقل)

 لفسا هانددر نا ةيوسلا ةميوقلا ةنسلا ةقلخلا كلت ةمل ركشي مل نيح هما ةقام ناك مث ىا ( نيلفاس لفسا

 هاثددر مث وا تاكردلا لها نم لفسنم لفساوا رانلا باكا مهو ةروص عق نه عقا ىننبايكرتو الخ لفس نم
 دعل هرهظ ساوقف ةقلخىف ءانسكت ثيح لكفلاو .ةروصلا نسخ ىف لفسنم لفدسإ نيسحتلاو ميوقتلا كلذ دعب

 ”ىش لكر بغت و هرمصل, و هععم لكو . 60 ##> هداج ننشت و هداوس 4نوثالثلا ءزجلا» دعبءرعش ضيساو هلادتعا

 هنوصو فرياد هيشث ةثم

 فعض هتوقو تافخ

 نيذلاالا) فرذ هتماهشو

 تاحلاصلا اولمعو اونما
 لخدو (نوذم ريغ رجا مهلف :

 ةروس نود انه ءافلا

 نيتغالا نيب عمجلل قاقثنالا
 الوالا رغ ا ءاهحتالاو
 عطقنم ىناثلا ىلعو لصتم

 اوناك نيذلا نكلو ىا
 ىرهلا نه نيحلا_ص

 ريغ باو مهاف ىنهزلاو

 مهتعاط ىلع عسطقنم

 ءالتخالا لع مهرذو

 ىلعو مرهلاو ة>وزعشلب
 مايقلاو قاشملا ةاسئاقم
 اه ) ىف باطخلاو ةدانعلاب

 كيذكي
 نه نيمالا 7 دب دليلا

 لخد نمىلع هيف جاهينا
 ( ناسنالاانقلخدقل ) هيف

 ةريغملا نب ديل ولا رفاكلا وه
 ديسا نب ةدلك لاّشو

 لوش (ميوقت نسحاىف )

 © د © نانألا انقلخ دقل 38 ةكم هب دارملاو هلخد.نِم .هبف نمأي هنف نومأملا وا
 ةروصلا نسحو ةماقلا باصتنب صخ نإب ليدعت © ميو نسحا ىف 8 سنجلا
 © نيلفاسلفسا هانددرمث 9 هيف تانكمملارئاس رئاظنو تانئاكلل صاو> عامجتساو
 (ركفرمعلا لذرا:ىلآ ليقو زانلاوهو نيلفاش لالا وا رانلا لها نم هانلعح ناب

 عطقتبال * نونممريغ رجا مهلف # امطقنم © تاحلاصلا اولمعو اونا نيذلاالا
 ؟ كيذكياف © هلر رقم ءانثتسالا ىلع بتم مكح لوالاىلع وهو مهيلع هب نمي الوا

 ىلاعت هنا كلذو ةروص نسحاو ةماقلدعاىنعي © ميوقتن حاىف ناسنالاانقلخدقل»
 نسح ةماقلا ديدم هقلخ هناف ناسنالاالاهيفب لك أي ههجو ىلع ان ايكنم ناويح لكقلخ

 هانددرمت 8 قطنلا ويقل و لقعلاو مهفلاو ملعلاب انيزم هديب هلوك ا كا
 مم نولفاسلاو هلقع صقنسو هندي, فعضيف رمعلا لذراو مرهلاىلا ىتءي © نيلفاس لفسا

 عيطتسي ال هنال اعيج ءالؤه نم لفا ريكلا خيشلاو لافطالاو ىنمزلاو ءافعضلا
 راثلا' ىلا هانددر م ليقو هلقعو هرصبو هععو هندب فعذل اليبسس ىدتهيالو ةليح

 اولمعو اونما نيذلاالا © ىللاعت لاقف ىتتئسا مث ضعب نم لفسا اهضعب تاكرد راهنال

 نوكي لوالا لوقلا ىلعو نيلفاس لفسا ىلاوا رانلا ىلا نودربال مهئاف  تاخلاصلا
 هلبتكت الف هلع عطقناو هلقع لازف نيلفاس لفسا هانددرمث ىنعملاو اعطقنم ءانئتسالا

 ةرهلا ةخوزيشلا مايا ىلا .ابلع اومزالو تاحلاصل اوامعو اونمآ نيذلا نكل ةئسح
 كالا هلا ىف نواس اوناك ىذلا لثم فرلاو مرهلل دعب 0 اف تفيضلاو

 || هيلع هللا ىلص ىلا نمز ىلع رمعلا لذرا ىلا اودر رفن مه سابع نبا لاقو ةمصلاو
 مهلوقع بهذ: نا لبق اولمع ىذلا مهرجا مهلا مهربخاو مهرذع هللا لزنأف ل
 مخاذا هريك خيشلا اذه رضيام ةمركع لاق ماع هكر لما علا لوقلا اذه نك
 0 نا رقلا اًورق نيذلاالا لاق سابع نانعىورو لم“! ناكامن سحاب هلهللا

 هليتكي هنآل ع واعقم ريغ ىنعل نونمتريغرجحا مهلف 2 رمعلا لذ راىلا درب منا رقلا

 ىنعي © كيذكي اف » ةجحلل امازلا لاقت لمعريغب رجا كادشلا لاق لمعي ناك ام اصب

 ا

 لاَغو رانلاىنمي (نيلفاسلفسا) ةرخ الاف ( ءانددر مث ) مسقلا ناك اذهلو قالا لدعاىف «اااي2
 نالفاس لفسا هاثددر مث هبابش لماكت اذا ةروص نسحايىف ميوقت نسحاىف مدآ دلو ىنعي ناسنالا ائقلخ دقل

 مالسلا هيلع دمحم ( اوثما نيذلاالا.) هتوقو هبابش ىف لمعدقام الا ةئسح كلذ دعب هليتكبالف رمعلا لذراولا

 الو صوقنم ريغ ( نونمت ريغ رجا مهلف ( مهيد نيبو مهذب اهي تاعاطلا ( تاحلاصلا اوامعو ) نارقلاو

 نف لاشو ديسا نب ةدلك اب لاشو ةريغملازب ديلواي ( كيذكي ام ) توملاو مرهلادعب تان مهل ىرخن ردك

 دمحاي كيذكي ىذلاذ



 هنم لكاف نيتنمقبط ماسوديلع هللاىلص هللا لوسرل ىدها هناىور مروا راصمالا نيب نه نابسحت امجنال امهب

 ريساوبلا عطقتاملاف اهولكفمحت الب ةنلا ةهيكاف نال هذهتلقل ةنْطانم تلزن ةهكافناتلاق ولف اوك هءاحصال لاقو

 اهاتبنم مأشلاب نالج امهليقو اذهمكّنوتيزو اذه مكنيت وه امهنع هللاىغر سابعنبا نعو ىلبق ءايسنالا2لاوسو

 وحنو ةعقبلا ىهو نينس ( نيتلاو ةروس )غ ىلا للا وهو 7 همو زم روطلا فرضا ( نينيس روطو )

 مغابلا للحي و عببطلا نيلي هناف عفنلا ريثك ءاودو مضهلا عيرس فيطل ءاذغو اهل

 ىفو ندبلا نعسإو لاولاو دبكلا ددس تلو ةناثلا لمر ليزيو نيتيلكلا رهطيو
 نهد هلو ءاودو مادأو ةهكاف نوتيزلاو سرةنلا نه عفنيو ريساوبلا عطش هنا ثيدحلا

 نال.طاامهب دارملا ليقو لابجلاك هيف ةيئهدال ثيح تبني دق هنا عم عفانملا ريثك فيطل

 © نيئيس روطو # نادلبلا وا سدقملا تبو قشمد ادجمتموا ةسدقملا ضرالاّن م
 عضوملل نامسا ءانيسو نيئيسو هير مالسلاهءلع ىموم هيلع ىحات ىذلا ليلا ىءإ ا

 نيما وهف ةناما لجرلانما نم نم آلا ىا #* نيمالادلبلا اذهو # هيف وه ىذلا

 ةصاخم ةهك اذ ِهنال مسقلاب نيتلا صخ امنا ليق تيزلا هنم نورصعت ىذلا مكتوتيزو

 هلا هصاو> نمو مجالب هنوكل ةنجلا هكاوف هبشيو ءاذغ هيفو ضيغتلا بئاوش نم

 للَشبو ةعيبطلا نيلبو عّمرلا قي رطب جرم ةدعملاف ثكمبال مضهلا عيرمس فيطل ماعط

 هنرهشو هر عاصسلا و 0 نهدو مادا هيف ةكرامم 2ر2 ند هناق نوتيزلا اماو ايلا ا

00001 

 ةينهد اهبف تسيل ىتلا لا_ِلا ىف تبثيو ةسرتو ةمدخ ىلا جاتحيالو دالبلا بلغا ىف ]| ٠

 ةردق ىلع ةلادلا ٍاصملاو عفانما ن. امه ناك الف نينسلا ن. افولا ضرالاىف ثكميو
 قشمد هيلع ىذلا ليلا نيتلاف نالبج اه ىلقو ام«! هللا مسقا مرجال امهقلاخ

 امهنال اًيزوطو انتروط ةينايرسااب امهمساو سدقملا تدب هيلع ىذلا لبجلا نوّيزلاو ||

 تيب دعم نوتيزلاو قشمد دسم نيتلاذ نادوعس* اه ليقو نوتيزلاو نيتلا ناتش 1

 با_ا دسم نيتلا ليقو ةعاطلا عضوم امهنال ام«! مسقلا نسح امئاو سدقملا

 ىدوجلا ىلع هاشب ىذلا حون دجحسم نيتلا ليقو ءايلبا دجم## نوتيزلاو فهكلا
 هيلع هللا "سس ىذلا ليلا ىنعل 01 نيننس روطو و سدقملا ترب دوم نوتيزلاو

 ءانيسو نيئيس ىعم ليلا هيف ىذلا ناكملل مسا نيئيسو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوه

 دلبلا اذهو © ءانيسو نيئيس ىعسل ةرثه راجشا هيف ليج لكو اكرابم هنوكل وا هنسمخل
 سانلا هيف نءأي ىذلا مرجلا هنال ىلاعت هللا اه-رح ةكم وهو نم الا ىدي © نيمالا
 هذهو دشنملالا هتطقل طقتلتالو هر دضميالو هديص رفسال مالسالاو ةيلهاجلا ىف

 ىلاعآ هلوق مسقلا باو>و ةكربلاو عفانملا نم اهيف امل اهب هللا مسقا ماسقا

 2010110 ذا اا ا ذآ ذأ ذأ 11 تذل ذا

 زاو- ىف نوريب نونيس

 ءانكلاو :واؤلاب تانعألا
 كير وءايلاىلعرارقالاو

 بارىعالا تاكرحب نونا

 ةكم ىنعي ( دإلا اذهو )

 لحل نمآ نم( نيمالا )

 هلاةتئاماو نيما وهف ةناَمآ

 طظفحماك هلخد نم ظفح

 ىءموةيلع نءؤيامنيمالا

 هك رابملا عاقبلا فرش نع

 ريخلا نم اه رهظامو

 ءاننالا تكف ' ةكربلاو

 ناكلا تدار الاو

 ميهاربا رد>اهم نوديزلاو

 ءؤ_كنمو ىسع دلومو

 ىذلا ناكملا روطلاو

 كو ىدوم هنم ىدو

 ىدهوه ىذلات لا ناكم

 طبهع مسق نالوالا وا

 كثااثلاو ىسع ىلعمجولا .. دكا

 نوّزلاو سدقملات ةيلعىذلا ل حلا وهنيتلا لاشو ماشلاب ناليجاهلاّشو ماشلاب نادعسمام لاشو اذه مكوتيز

 هيلع ىدوه هيلع هللا ملك ىذلا ندع ليجوهو ريش لي مدقأو (نينيس روطو) ىشمد هيلع ىذلا لجلاوه ظ

 اذهب مسقاو ( نيمالا دلبلا اذهو) رجحت نمحلا لبجلا وه نيئيسو طبنلا ناسلب روطلاوهلبجلكو مالسلا ٠

ِ 



 (فل ان: تعرف 15

 هللاىضر سايعن.ا نعو
 ند كف رذ اذأن انكع
 اننا شاب تتوا
 تانلا لقال قاخلاو
 لاصتالا هحوو هدعب وا

 هيلع ددع امل هنا هلقاع

 هديعاومو ةقلاسلا همعت

 علا لغد ةشاألا

 اساء دا فلا
 لصاوبناو اهف بصنلاو

 ىلحب ال و ضعب واهضعإ نيب
 اذاف ام هتاقوانم انو

 ىرخابامثذ ةدابع نم غرف

 ( بغراف كبر ىلاو )
 هلا كتغر لعءحاو

 كا
 هلئلغ جاكوت ةللدتفألا

 نونم وللا لكوتيلف هللا ىلعو

 ةيكم نيتاو ةرو-
 0 تاناآ نع ىهو

 ؟ميحرلا نمحرلا هللا مس )

 مسقا (نوتيزلاو نيتااو)

 وزغلان٠ © تغرفاذاف )

 (بصناف)لاتقلاوداهحلاو

 تغرفاذا لاو دايعاا ىف
 !؟ بصنافةب وتكملاةالصلا نه

 كير ىلاو ) ءاعدلا ىف
 ىلا كحتاوحو ( بغراف

 عفراف كبر

 ركذب ىااةدوسلا نمو ف
 ةكم اهلك ىهو نيتلا اف

 (ميحرلا نمحرلا هللامسب ) ©« نودمحو ةئام اهفورحو نوثالثو عبدأ | امنالكو نامث اهتايآ

 برلاةدانعىف ده اف قلك ةوغد نم هديا هم ع لةيوس تعرف اذاف ىا .انونالثلاءز ل

 يلا ل وب ديراام ياي هرف قانلاب دارت نأ, لمتكت ركم ل

 ةقباسلا معنلا نم كيلع انددع امل اركش ةدايعلا ف بعتاف ©« بصناذ 3 غيلبتلا نم
 تغرف اذاف وا ةدابملاف بصناف وزغلا نم تغرف اذاف لقو ةيتالا معنلاب اندعوو
 هلاف ريغ لأست الو لاؤسلاب ©« بغراف كير ىلاو # ءاعدلاب بصناف ةالصلا نم
 ىلا نع © هباوث بلطىلاسانلا بع رثىاابغرف ائرثو كفاعساىلع هدخو رداقلا

 ىنع جرفف متغم اناو ناهس اع ]كف حرمشتن ملا 2 ماسو هيلع للاى لس |

 اكل ايباد ايف كتليع ناز روب 9 ظ

 0 2 لجلال 2 لا
 | لضافال ةيرط ةيكاذ نيتلازال مس لا !!ب را نيب نم امهصخ #* نوتيزلاو نيتلاو »

 ىنعملا لف نايس

 ىرسق ر مس كنع رسعلا ى رت » ارورس كاهد رمدعل عئوت

 ب ده لاقو

 م لا ف نا لاقدقو نإ هد أعيم فاح هللا ف

 هريغ لاقو

 بيرق جرف اهءارو نوكي * تهانت اذا تانداحلا لكو
 ملسو هيلع هللا ىلص هيدن ىلع هللا ددع ا 4 بصلاف تغرذ اذان © لحونعهلوق *

 نم اتقو ىلختال ناو اهيف بصنلاو ةدايعلا ىف داهتجالاو ركشلا ىلع هئعب ةفلاسلا همعن

 تغرف اذاسابعنبا لاق بعتلا بصنلاو ىرذاب اهعيتا ةدايعنم غرف اذاف اهنم هتاقوا
 نبا لاقو ةلئسملا ىف هيلا بغراو ءاعدلا ىف كبر ىلا بصناف ةبوتكملا ةالصلا نم

 دهشتلا ن٠ تغرف 0 اذا ليقو لد الا مأق قف بصناف ضئارفلا ن 00 تغرف اذا دووم

 كير ةدابع ىف بصناذ كودع داه> نه تغرف اذا ليقو كنر 0 كامدل عداف

 كر رم لاق نيئمؤمللو كل زافعتل مالا ف بصلاف ةلاسرلا غيل ند تغرف اذا لقو

 لمع قالو ءايئد لمع ىقاال اللهتسسااًعاراف كدحا ىرا نا هركأل ىنا باسطخلا

 ىا ©« ٍبغراف كبر ىلاو # لطابلالاهبسلاليقو هعم ئثال ىذلا للهبسلا * هترخآ

 عيمج ىف ىلاعت هللا ىلا كتبغر لمحا ليقو رانلا نم ايهار ةنحلا ىف انغار هيلا عرضت

 1 31 ماعا هللاو هاوس دد>أ ىلاال كلاوحا

 || « نوثالثو ميرأو تابا نامثو ةيكم ىهو نيتااو ةروس ريسفن ©

 نولك أت ىذلا مكنت وه 0 ,ع نبا لاق 0 لجوزع هلوق ©
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 ع نوّسزلاو اذه مكب نيتلاب هللا ةقاورع ( نوتيزلاو نيتلاو ) ىلات هلوق ىف سا.يع نبا نع هدانسابو
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 هج هاما ]و

 نل مالا سلا هيلع هلوق هيلعو برلا ءاسقل دنع ةحرفو راطفالا دنع ةحرفىانيتحرف

 سذخلاوا دهمأل نا ءاوب ددوش الف ماللاب فرم رسعلا ناف نإ رس رم باغي

 اذانهيف لوخذم كوق اذهو نازرسو دحاو رسعانوك نأ بحب وف ةركت ارددلا»

 هينن كعب لح وزع هللا نا نيرمسي رسسع بلغي نل هلوق زاجف نينا فيسلاو ادحاو

 ١ متعاف ةكم لها راك ن وكت ىت> الام كلانممح ىنفلابلط

 هدعوو ةرو_سلا هذه ىف هيلع همكأ هللا ددمف هرقغأ هويذك امنا هموق نأ نطظو كلذل

 كب زحالىا ا رسعلا م ناف ىلاعت لاَقف ملا ند هم أخ مع كلذب هيل عل ىنغلا

 ىرقلا هيلع 3 و هدعوام زمنا 5 < الجاع اريايدلا ىف ىذلارسعلا عمنافنواوشب ىذلا

 ماسو هيلع هللا ىل< ىنأ

 أدت ل ةيهلا بهو لبالا ند نيّنملا ىلععل ! ناك قىحا هال تاذ هجو ةسرقلا

 هادا ىلع ليلدلاو اربي ريبعلا عم نا ىلاعت لاقف ةرخ الا روما نم رتل
 ايندلا ىف ىذلا رسسعلا عم نا ىنعملاو نيئمؤملا ع ل دعو اذهو واولاو ءافلا نم هيرعت

 هيلا ىف ..؟ ءافارعر |: كلارك نارسبلا 8 | امبرو ةرخ الاف اريسا نمّؤملل

 نرتسي يسع ىلش نل.ةلوتن ةللانل يالا فرك تام نهو رح الا 0 0

 ىذلا رمشلاو ايندلا ىف نيئمؤملا هللا هدغو ىذلا رمسلا بلغي نل ايثدلا رمسع نا ىا

 ريغ ادبا مئادف ةرذ الازس اماف ايدلاريس وهو اهدحا بلشامتا ةرخ الاى مههدعو

 ناصقتبال ديع ارهش ملسو هيلع هللا ىلص هل وقك وهف ةيلغلا ىف ناعتحال ىا لئاز

 ىعورىف ىقلاف ملا نم ةلاحي ةيدابلا ىف امون تنك ىريشقلالاق ضقنلا ىف ناعقحال ىا
 تاقف نعش تيب

 حورادلام ومغم مكبص| ناتوملا ىرا
 ءاوهلا ىف فتي اهتاه تع الذال نك"

 مسي ءركفىف لزب * مل.انيب دشنا دقو

 حرمت ملا ىف ركفف © رمسعلا كب دتشا اذا

 حرفاف هرصبا اذا # نرمي نيب رسعف
 ىضاقلا لواهب نب قا لاقو ىنع هللا جرفف تانبالا تظفأط لاق

 ليوطرهدقترسيادقف © امون ترسعا اذا شاسالف

 اع را ىلوا هللا ناف ان ءوس نط كبر ناظنالو

 ليقلك قدصاءلا لوقو نإ ' راسب هعيش رم ناف

 و

8 لمسشا عوفشم رسملانأب ةدعو قف انكتساؤا
 | حاس أ كلوق 5 اللا باوك 52 

 ع ك د

 أ

 ” ةلاوةز رى ديعا رسيلاو

 6 ةركك تدعا اذا
 راصف ىلوالا ريغ ةيناثلا

 نيرمسي رسسعلا عمنا ىنعملا

 عم نا لاَش ذاعم وبا لاق

 ريمالا عم نا امالغريمالا
 هعمودحاو نيبمالاف امالغ

 ريهأ عمنا لاقاذا ونامالغ

 ريسمالا عم ناو امالغ

 مالفلا ودحاوريمالاف مالغلا

 عم نا ليق اذاو دحاو

 ريما عم ناو امالغ ريما

 نامالغوناريماامهف امالغ

 تداولا قف اك



 «نونالثلا ءزجلا)

 عم ناف ) كرزو كنعو

 رمسعلا عمنا ارسي رسعلا
 ةدشلاعم نا ىا ( ارسب

 داشاقم ند.ايف تنا ىلا

 ]رت نيتك رشلا الب

 ىتح ماع كايا ىراهظاب

 نوكرسشملا ناكل بقو مهيلفت
 هللا لوسر نوريعب ٠

 ىتح رقفلاب نيئمؤملاو

 اوبغر مهنا همهوملا قيس

 هلها راقتفال مالسالا نع

 نمهيلع هب معناام هركذف

 عمنا لاقم معنلا لئالج

 لاق هناك ارسي رسعلا

 الا كاتلَوخ ان كاترَح
 عمنا هللالضف نم سأيت
 اري هف ملا ىدذلارسعلا

 ةباغل عم ظفل ءىجو

 ةدايز رسعلا رسدلا ةب راقم

 بولقلا ةيوقتلوةيلستلاف
 دنع مالسلاهيلع لاق امناو

 رسغ بلغي نأ اهلوزأ
 ديعأ رمسعلا نال نيرسي
 نال اد>او ناكف افرعم

 ةفرعم تديعا اذا ةفرعملا

 ىلوالا نيع ةناثلا تناك

 | رسسعلا عم ناف) ةدشلاو
 ءاخرلا ةدشلا عم 1

 ( ايمي ريسلا عم نا )

 ركذف ءاخرلا ةدشلا عم

 نيرسي نبي |رسع

 كارع اذا هللا حور ند نما الف ةعاطلاو ءادتهالل قيفوتلاو عضولاو حرمشلاك |

 الو بيطخ سلف ةرذ الاو امثدلا ىف 2 هللا عفر ةدات3لاقو ارفاك ناكو ىشب |

 د دفن د

 0 ةالصلاب نيئمؤملا صاو ا 1 ىلصو ل هتعاط لعجو ةداهشلا

 نان ةفلامملا ديقيف حاضيالبق اماهبا نوكأ كلداز امئاو باقلالاب هبطاخو

 لاول اذار موقلالالشو رهلظلل ضقتملارزولاو ردصلا روك اعلام

 رسبلا ةيقاعمف ةغلابملا ةبحاسصملا نم عم نا ىفاع ىنءللاو ميظعتلل م,ككو كتكات

 ديك أتال ريركت 1 ارمسي رسعلا عم نا و .نيراقتلا لالا هب هلاصتاو رسعال

 هللا ديع ادبع نا ولف رباذملا ىلع ةيطخلاو اة ةماقالاو ناذالا ديري سابع نا

 كلذ نم عفش مل هللالوسر ماسوهيلع هللا ىلص ادمح نا دهشب لو ( ئىش ل لك ىف هقدصو

 لاقو هللا لوسر دمحم ناو هللاالا هلا ال نا دهشا ىدانيالا ةالص بحاص الو دهشتم

 لوش هيفو نذأتلا ديرب دهاجم لاقو هبالا ةطخ زوجتالو هبالا ةالص لقتال كادضلا
 تبان نب ناسخ

 دهشيو حوليروهشم هللانم * ماخ ةوبنال هيلع ىغا
 دهشانذؤملا سما ىفلاق اذا * هسا عم ىنلا مسا هلالا مضو
 د#اذهو دومحم شرءلاوذف * هلم همسا نم هل قشو

 ليقو هلضفب رارقالاو هب ناميالا مهمازلاو نيببنلا ىلع هقاثيم ذخأب هركذ عفر لبقو
 هلوقب ةمالا ىلع هتعاط ضرفو هللا لوسر دم هلوق ىف همساب همسا نرق ناب هركذ عفر

 ىف ءاح امم كلذ وحنو زاف دقف هلو-سرو هللا عطي نهو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا

 كلذو ءانعلاو ةدشلا دعب ءاخرلاو رسبلاب هدعو مث ءايدنالا بتك نم هريغو نا رقلا

 تنا ىتلا ةدشلا عم ىا #4 ارسسإ رسسعلا عم ناف 9 ىلاعت لاقف ةكب ةدش ىف ناك هلا
 ىذلا قعلل اوداسقني ىتح مهيلع كرهظي ناب ءاخرو ارمسي نيكرمشملا داهج- نم اهيف
 لاق ءاجرلا ميظعتو دعولا ديك أتل هررك امئاو © ارسي رسسعلا عم نا وف هب مهتئج
 م ءاج دقف اورسشبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةيالا هذه تلزنامل نسحلا

 رسيلا هيلطل رجح ىف رسعلا ناكول دوعسسم نبا لاقو نيرسي رممع بلغي نل رسبلا
 هلوق ىنعم ىف نورسسفملا لاق نيرسي رمسع بلغي نا هنا هجرخو هيلع لدي ىتح
 ارركو ةكردملا طفلي هرك ذو رسقلا طفل رزك ىلاعق' هللا نا" نيرسن .رسسع تلغي نل

 5 ناك هتداعا مث افرعم مسا تركّذ اذا برعلا ةداع نمو ةركنلا ظفلب رسسلا |

 اهرد تبسك كلوقك لوالا ريغ ىناثلاناك هتداعا مث ةركن امسا تركذ اذاو لوالاوه
 وه ناثلاذ مهردلا تقفناف اهرد تبدكا تلف اذاو لوالا ريغ د ناثلاف اهرد تقفناف

 ظنلرركم رسدلاو ادحاو اريسع ناكفّفيرعتلا ظفل رركم ة ةبالا ىف رسعلاف لوالا

 1 ارسي رشعلا كلذ عم نا ارسي رسعلا عم ناف لاق هنأكف نيرسي اناكف ريكشتلا

 ملكت دق لاقو لوقلا اذه مظنلا بحاص ىناحرجلا ىحب نب نسحلا ىلعوبا فيزو |

 6 ىناثلا )



 1 "شوا دوس امضوو)ا 000 | 0م ١ لوس حر رةولاةروس) انهضوو) املءوةمكح 01 ]فح ؛لمنسحلانعو لوججلاو ىمسلا عم

 لان ا "نك مكحلانم هيف 0 اىب .مسفت 1اوا ارضاح اناغ ناكف

 نا ىوراُم ىلا ةراشا هنا ليقو كيلع قشي ناكام دعب ىحولا ىتلت كل انرمس امب وا

 جر "اف قاثيمامون وا هايصىف ماسو هيلع هللاىبص هللا ل وسر ىتا مالسلاهيلع ليريح

 راكنا ماهقتنلالا: ىقمو ئساه وح ىلإ ةراشإ اهلملو اذعو اناعإ هلام مث هلسفف هيلق

 # كرو: كتعباننشوو. #9 هييلع:لتامع«كاذلو ةتانيثاف ةغلاش حارمشتالا يفن

 توص وهو ضيقنلاىلع هلمح ىذلا © # كرهظ ضقنا ىذلا #8 ليقثلا كأع
 وا ةثينلا' لبق ةتاطرف ن.' هيلع له اه وهو لما له نم نتاتتالا دنع لكس

 عم هموق لالض نه ىري ناكام وا ىحولا قلتوا هتريحوا ماكحالاو مكحلاب هلهج
 ناميالا ىلا مهاطد نيح هلاذيايف مهيدءتو مهرارمصا نم وا مهداشرا نع ز علا

 ىتلكف ىلاعتهمساب همسانرقنالثم عفر ىاو اهريغو ةوبنلاب © هركذ كلانففرو 9
 م ملا ءانعم ليقو قحلا كاردا نع هدصت ىتلا لغاوشلا اهداف ,همللاو ىدهالا

 هردص حرشو» لبقو ةمكحلاو ةوبنلاو ملعلاو ةظعوملاو ناميالاب هئيانوهعسونو كريلق

 ليوَح هانا ماسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرزا هنع هللاوذر سنا نع ©« م 2 هرفص ىف |!

 جس رؤغساو ه> رضطساو هلق نع قشف هعرصف 0 نالغلا عم بعلي وهو مالسلا هيلع

 7 م.ضصز ءاع بهذ نه تسط ىف هلسغ م ” كنم ناطيشلا ظح اذه لاقف ةقلع هنم

 هردص ىف طيلارثا ىرا تنكدقو سنا لاق نوالا عقتنم وهو هولبقتساف لتق
 ةيلهاجلا ىف كنم فاس ىذلا كرزو كنع انطاطح ىا # هارزو كنع اعضوو ©

 ليوا هننلاو اطلللا لوو ردات انور كيتذ نت منعا هلا كلل رفغيل هلوقك وهف

 كانئكع هانمم ليقو للا رزوب اميشت لقثلا ةنالا ف رزولا نال اهغلبب ىتح ةلاسرلا

 ازا اعضو ةيدعلا ىعبف الصاح رزولا كلذ ناكوا كرهظ ضقةنب ىذلا رزولا نع

 ىمعو ىلاعت هلوق دنع هط ةروسىف ىفوتسم مدقتدق ءايدنالا ةعتعىف لوقلا نا ملغاو

 ضقنا ىذلا 9و رانا كرثذ نم مدام هللا كلر هغيل هلوق دنعو ىوذف هير مدآ

 ن* عم ىذلا لا توصلا وهو ضيقن هلعمس ىتح هنهواو هللا ىا © كرهظ
 ا | وه لاق ةودناا لبقام ىلع رزولا لمح نف ريعبلا قوف لحرلاوا لما

 ل اهو 0 عرمش 4 لع دريملذا هنورن لبق اهلمق ناك را ماسوهيلع هللا ىلص

 هل 1 هنع هللا اهعضوف اهثم قفشاو هيلع تاقثو ارازوا اهدع ةوبنلا دعب هيلع

 ت ايسرارنالا تائسح نال لضفالا كرت وه لاق ةودثلا دعبام ىلع كلذ لمح نهو
 نع ىباعتلا دانساب ىوغبلا ىور # كركذ كلاتمفرو # لجو نع هلوقو * نييرقملا

 ليربج كال ا ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ىردخلا ديم قا

 لاف ئمم ترك ذاتك 5 اذا لجونع ا لاق لاق كرك ذ كلانعفرو هب الا هذه نع

 معأ مالسسلا هيلع لاسقف ركذا اك كا نا ةداهّشأاو ءاعدلاو ناذالاب

 ا دو ارم نا اولاقف هرتظ ىف "لل هةمأ ىلا نوعا نازغلا ءاحو هاك ىلا هداعا “6 هماآل

 ١ ءابعا نم ءرهظ لقثاام كلذب دارملا ليقو اهب هبلق لاغتشال هيلا اهناسأن كتما بونذ

 اهممايمايقلاو ةوبالاءانعا

 فرعنال ةلز وه لدثو

 لضفالا كرت ىهو اهسعب

 ءايدنالاو لضافلا نينا عم

 هعضوو اهلثع نودماعي
 لجل ارزولاوهلرفغناهنع

 للعلا ىذبلا ) ليقتلا
 عمس ىتح هللا ( كرهظ

 ضاقّتنالا توصوهو هضيقن

 ( كركذ كلا ئفر و )

 ارق نأ موك ذ مسقرو

 ةداهكاةلكق هللاركذب

 بطل اوةماقالاوناذالاو

 عضوم ريغىفو دهشتلاو

 هللا اوعيطا نأ رقلا نم

 نيو كورلا اونيطإو

 هللاو هلو سرو هللا عطيإ

 هوضرينا قحا هلوسرو

 هللا لو ترا ةيعسش قف

 ىف هركذ هنمو هللاىو

 كي ةدئافو نيلوالا بتك

 ماهبألا ةقيرطف فرعام
 هلوَش مهشبهنال حاضيالاو
 احو رسشم مثنا كل حرشلل ملا

 كردسص هلوش خوا مث
 .ك ركذ كلذك و امهم م اعام

 ( كرزو كنع انبهؤو)

 ىذلا) كما كنءانامطح

 كرهظ ل قنا( كرهظضقنأ

 لقثأ لاقيو مثالا ىنعي +
 ىلا لاقف ةويئااب كرهظ

 اضيا لاقفمعأ مالسلاهيلع
 كتوص(كركذكلانعفرو)



 هيلع هللامعت عيمج معت اهنا 0 4 لجا ىهو هللا كات ا ىتلا ةودلاب ثدحىا ( ثدحن كير ةمعنب امأو )

 عئارمشلاو ؟نونداثلا ٠ زال نا رقلا مياعت هتحن لخديو

 ١. « تايآ نامث صو

 | ودجر

 ( كردص كلحرمشن ىلا (

 ا واخلا نع ء مهفتسا

 دافآف راكن الاه حو ىلع

 لبق هناكف حرمشللا تابسا

 اذلو كردص كل انح رش

 ارابتعا انعضو هيلعفضطع

 ع ,انوعسق أل نحلل

 مكحلاومولعلا نمءانعدوا

01 
 57 نيلقلا ةوعدو

 ةودلاب (كير ةمعنب اماو)

 كالذي

 ند ااةروسلا نموا

 اهلك ىهو حرمشل ملأ اهف

 اهتلكو نامابتيل ةيكم
 اهفورحو نورشعو عبس

 سابع نا نع هدائسابو

 حرمشت ملا ) ىلامت هلوقفف

 الثاع كدحوو هلوق ىلع

 كلج رششن ملأ لاقف ىنغَأف
 ماللسالال كياق كر دص د ماي
 موب كبلق قا نيت م ل 4

 ء هدصناع 0 أ حرمشلا عمو

 نا هسه رقفلاو ةلعلا دعل ءانغالاو ةلالضلا دع ىدهلاو ميلا ريج نه

 لا لاو سر نأ. ههأ دع ن راح مع # اهاركش ىلاعتهللا ةمعت كثذحتلازو هلع هفافثأ-|
 خب 3 0-0 38 . . أ < ِ

 ا نو ؛ىذلاجر ارودشلا

 كم حرششتملا ةروس 9 ملعا هللاو 4 هاو خ

 مرار ل. اةكللاب دارا ليقو اهركش اهب تدع ّناذ « كيفاش ة ر ةمعتباماو © ١
 قضرب نوف ىلاعتو هناخس ةفاهلمج ىعضلاو :روس ارقئممالسلا هيلعلاق © اهغيلبت اهب |

 لئاسو ميني لك ددعب هل هللا هتك تانسحرشعو هيفي نا ماسو هيلع هللا ىصدمحمل

 # نامث اهياو ةيكمحرشن ملا ةدوس »

 م7 ميحرأا نمجرلا هللا مس 1

 قالا ةوءدو قا تاحانم عدو ىتح هححسفت لإ # كردص كل حرشت ملا #

 ةمعنلاب دارا لبق © ثدغ كبر ةمعنب اماو # ءورك قليالو رهنيالو ةهجو ىف
 نا رثلا ىك ةمغتلا لقو هللا كات ىتلا ةوشلاب ثدحو هب تلسرا ام غلب ىا ةودلا

 20 2 لا ده قب هله همعلا ء5ك ت1 © ءدكشا لقاؤ هرثغ“ ةرقاو ارق نا هما

 0 ةركشل

 ناف هيلع نلف دجن مل ناف د> ونا هبزولت ءاطع ىطعا نم لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ا دالك ناك طل ملغ لحن نمو هرفك دقق هقك نءواءركش دقق هيلع ىأ نم
 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ىردخلا ديعسىبانع هلو *ىذمرتلا هحرخا روز

 لوسر لاق لاق هنع هللاوذر ةرإ هه ىنانع هلو نإ هللا 2 الل سانااركشبال نم لاق |

 دانساىوغلا ىورو © رباصلامئاصلا ةلزنم رك اشلا معاطلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 لوّش ريثملاىلع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر تمع لاقريشب نب نامعالا نع ىلعتلا
 || هه ةمعنب ثدحتلاو هللا ركشب ملسانلا ركشي /نموريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشب مند 1 رس . لآ 7 . 0 8. 3 3 . 28 .٠

 | ربكب نا ةكم لها ةءارقىف ةئسلاو باذع ةقرفلاو ةحر ةعاماو رفك هكرثو ركش

 || بيسوربك١ هللا لوقيف نآ رقلا مت ىتح ةروسلك سار ىلع ىحتلا ةروس لوا نم
 | هرغ نوكرمشملا لاق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع سيتحا ا ىخولا نا كلذ

 | هلال وسرريكىعتشلاو تاز الق كلذل ملس

 2 ىملعا ىلاعتو هناحس هللاو ةنس ءوذختاف ىحولا لوزن

 و هياع هللا بص ىلا معاق هعدوو هناطيش

 احرف ماسو هياع هللا ىلص

 نفر و بو بانا لاهو .ةم ىو 6 هررو اس رام 2 و 1 هنأ :

 « فرحأ ةثالثو ةئامو ةلك »

 كلذ انلمفدق ىا ريرقتلا نب ماهفتسسا © هاردص كلج رسشتملا ِد لجوزع هلوق 8
 أ ماسوهيلع هللا ىلص هدب ا 0 ىلاعت هللاو كاردالا ن

 2 (يدهل) اضيألاقف معن مالسلا هيلع ىنلا لاقف توبنلاب كيلقعسون ملا لاشو كلذريغونيقيلاو ال
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 ميتيلاامافإ» ةراجتلاير نم كللصح امب * ىنغاذ # لابع اذ اريقف «الئاع كدجووإ* |

 هكإ ن/ هب لح

 ههحو ىف سعت الف ىأا رهكت الف ئرقو هفعضل هلام ىلع هيلغتالف ه6 رهشت الف

 هرجزت الف « رهنتالف لئاسلااماو

 اب كاضرا ليقو مئانغلاب مث ةحيدخ لاعب كانغاف اريقفىنعي © ىنغاف الثاع كدجوو
 لاق هنعىلاعت هللاوذر ةريمههىنا نع (ق) ىنغلا ةقيقح هذهو قزرلانه كاطعا

 ىنغ ىققلا نكلو ضرعلا ةرثك نع ىغلاسيل ماسو هيلع هللاىلص ةللالوسر لاق
 هللاوضر صاعلاننورمعنب هللادنعنع ©م) لاملا ءارلاو نيعلا مب ضرعلا * سفنلا

 هللا هعنقو افافكقزرو ملسانم حلفا دقلاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امبنع
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع ىلاعثلا دانساب ىوغبلا ىورو هانا امب
 كيا براي تلق هتلأس نكا 1 قا تددوو اكس لحونع ىبر تاأس ملسو هيلع

 ملا دمع اي لاق اذك انالفو اذك انالف تينا و اميظع اكلم دواد نب ناهلس تينا

 براي ىلإ تلق كل-_تدهف الاض كدجحا ىلا لاق برا, ىلب تلف كّبواف امي كدحا

 كردص كل.حرشا ملا ةياور ىف داز براي ىلب تلق كتبنغاف الئاع كدجا ملا لاق
 نينا ميركلا داوجلاب نسحب فيك تاق ناف براي ىلب تلق كرزو كنع تعضوو
 ىلامتو كراش قلاخلاب نسمح فيكف قولا ةفص ىف مومذم نملاو هديعىلع هماعناب
 ماودب هدعيو هباق ىوّش نا كلذبب دصق ىللاعتو هنامبس هنال كلذ نسح اما تلق
 مومذملا قولخلا نائما نيبو حودمملا ىلاعت هللا نانثما نيب قرفلا رهظف هيلع همعن

 ىذلا تسلا ىنع كءاجر عطق كلام لاق هناك ةماعلا ةدايز ىلاعتا هللا ناتتما نال

 ملا ناو دبال لب اريك كعيضمو كلكرات ىناظتا ريغص ميني تناو كتبوا و كتير

 ىئاتيلاب هاصوامث ىق واخلا نانتماو قلاخلا نانتما نيب قرفلا لصحخ دقف كيلع ىتمعن

 دقفممينيلا رقحتال ىا © رهقت الف ميتيلا اماف © لجوزع لاقف ءارقفلاو نيكاسملاو
 ةياهاجلا ىف برعلا تناك ذك هفعضل هب نبمهذتف هلام ىلع هرهشال لقو امش 0

 نيملسملا ف تيب ريخلاق ماسو هيلع هللاىبص ىنلانع هنع هللاىضر ةريره ىنا نع ءلظن الف ( رهقتالف متيلا |

 انا لاق مث هيلا ءاس ملي هيف تدب نيملسملا ف تدب رشو هيلا نسحب ملي هيف تيب

 هللالوسر لاقلاق دعسنب لهسنع (خ) هيعبصاب ريشبو اذكه ةنخلا ىف ميتيلا لفاكو
 جرفو ىطسولاو ةبابسلاب راشاو اذكه ةنحلاىف ميتلا لفاكو انا ملسو هيلع هللا ىلص

 كلأس اذا هرج زاللوق بالا لع لئاسلا دي © روت الل لئاسل اياد 3
 ههحنوىفكهجوب رهكتالوقفد انيل ادر هدرت نا اماو همعطت نا اماذ اريقفتنكدقف

 ميهاربا لاقو رذللا لا فز نر نات وقلا معن مهدا نب ميهاربا لاق

 ىلا نوهجوت له لوقيف مكدحا باب ىلا ”ىجم ةرخ الا ىلا انديري لئاسلا ىلا
 سيعبالو هبولطمب هفاعساو هماركا بيف ملعلا بلاط وه لئاسلا ليقو ئشب مكيلها

 ( س كالاخو اق )

 كدحوو) نايصملاوّىسفلا

 ( ىنغاف ) اريقف ( الئاع

 وا ةيحئدخ لامب كانغاف
 متاتةلا نم كيلع ءافا امي
 الف ( رهشالف متيلااماذ)

 هفمْضلهقح وهلام ىلع هبلغت

 ( رهنت الف لئاسلا اماو)

 اللف لذباف هر>زاالف

 ىدسلانءو اليخ دروا

 كءاجاذا ماعلا بلاطدا رملا
 هر أف

 دمجاب ( كدجوو ) اضيا

 ( ىنغأف ) اريقف ( الئام )
 لاو ةحمدخ لاميكانغأف
 لاسقف كاطعا اب كاضرا
 ممن مالسلا هيلع ىبنلا
 اماف ) اضيا لاقف ليريحاي

 لئاسلا اماو ) ٍءرقتحنالو

 هرجزالو



 ىت>ح هللا كمضو بلاط

 كدحوو ) كابرو كلفك
 الوالى ىا حلاك
 ةودلا ملاعم ىلع فقاو

 امو ةعيرسشلا ماكحاو

 ( ىدهف) عمسلا هش رط

 نآ رقلاو عئارسشلا كفرعف

 ماشلا قي رطىف لض ل قو

 بلاط وبا هب جرخ نيح
 لو دك اعتلا" لل

 لودع + مهسانا دو
 ىئغىف عوقو و قح نع
 نه مالسلاهيلع ناك دّمف

 ىحولا لوزت ىلا هلاح لوا

 ةدانع نه اموصعم هيلع

 لها تاورذاقو ناءوالا

 ليريح لاف ليربد> اي

 دمحاي ( كدجوو ) اًضيا

 لالخ هرق ني( الاع)
 لاقفةونلاكادهف(ىدهف)
 اسو هيلع هللا ىلص

 لاقف ليرب> اي
 مهل م

 ل هه ه؟ م -

 نع © الاض كدجوو 8 لاح اهنيو ةفداصملاوا ىن اعلا كل ]مشم ل ىعع

 0 ليقو رظنال قؤوتلاو ماهلالاو ىجولا كرعف 4 ىدهف ِِه ماكحالاو ىلا

 اشلا ىلا بلاطوبا كب جرخنيح قيرطلاىف الاض
 كدجوا كمع نع كلدلع لازأت كدج ىلع كدوتل كلب

 تءاحو ةملح كتمطف نيحوا م

 <لع تن مع ىا » الاؤ كدحوو # ها كافطصاو هن وأب 555 كدباو

 ةوبنلا ملاعم نع الاض كدحو لو هنومو هد.ح وت ىلا كادهف ىا 7 ىدهف 8©موبلا ١

 لض ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا سابعن؟ا لاقو اهلا كادهف ةعزرسشلا ماكحاو

 دبع هدج ىلا هدرؤ همانغا نم افرصنم لهدوأ كا ريغد ىدوكو 5 تاعش قف

 ٌبلاطينا همحعم ملشو هيلع هللاىلص هللا لودر جرخ بيسلانب ديعسلاقو بلطملا

 اهنمعقو ةخقن سيلا فاق مالسلا هيلع ليرب> ءاط قيرطلانع هب لدمف هتقان مامزب

 ليقو كلذب هيلع هللانف ةلفاقلا ىلا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر درو ةشدلا ىلا

 نيب كدجوو ليقو كلاحو كسفن كفرعف تنا نه ىردنت ال كش الاض كدحو

 انه لالضلا ليقو مهداشرا ىلاو ناميالاىلا كادهو كلذنم كع<*" لالضلا لها

 باطىف ءارحراغىف ولحم ماسو هياع هللا ىلص ناك هلال كلذو ةريخلا ىنء

 : كنلا هللا لزا ام ناس ىف اريم كدحوو درزلا لاقو هممدل هللا ءاده ىت> هير ىلا

 هيلع هللا ىلص هنا لاقنم لوقىلا تفتابالو ةيالا هذهىف ليقام اذهف هنايبل كادهف

 هيلع هللا ىلص انيبن نال مالسالا ىلا هللا هادهف هموق ةلهىلع ةوبنلا لبق ناك ماسو

 اهدعنو ةوءالا ل قناعالاو ديحوتلاىل اع اًوشن اودلو ذنم هلق ءادالا كيذكو 0

 كلذ ىلع لديو هديح وتو ىلاعت هللا تافصن لهجلا ند ةاودلا لو نوموصمم ماو

 ةيلهاجلا ماو كرشلا ىوس بيءلكب هومرو ملسو هيلع هللا لص ولا اوباع اشيرقنا

 ىلاعت هللا ءايف كلذ لقنلو هنع ا ا هيف ناكول ذا اليس 1 مهلاودجم مل مناف

 نيح 3 اريح ةصقىف ىورام اذه 8 هبهوريعو هيف 0 عج 7

 هيهج وديأم

 2 كلذ هريتحاف ئدوحو ه3 ةودالا تا اريح 5 8 اقرا

 بس اذه دو امهضغل اش تالا ف هللاوذ امه ىلاآستال ماسو هيلع 3

 اذه لير روح لوقو هنم ةماعلا جارت او كحل لاك ماس 9 هيلع هللا ىلد هردص ا

 مهواذ ىلع هنا دارا ناف ةنس نيعبرا هموق صا ىلع ناك لاقنهو قرشا كلاكاك

 نا بجي ءابدنالاو هللاذاعش هموق نيد ىلع ناك هنا دارا ناو معنق ةيمعسلا مولعلا نم
 كلا لاياق ةفافلا راشفلاوب راكلا نم اهدفؤو ةودلا لاق نيموضيم ااونؤك
 لجو نع هلوق * ملعا هللاو ئش نم هللاب كرشن نا ال ناك ام عناصلاب لهجلاو

 | ىوغ امو م ؟حاس لام ىلاعك هل وقوي اناعاو ةمكح: ءولمو اكتما ناطش ثلا ظح |

 ني ل نب ا هناي
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 1 ام عج ا هع انهيت اح دمع معسل

 (كدجوو)

 5 تسيح
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 ١ ب مجسم جيم يس دوج سس ويوم روما مسمر جسم هم م

 ىنلا كاقف كتنؤم ىكو بلاط كمعيلا كلا واف ( ىو اف )ماالو باالب' ( اهني ).

 كيذك

 اهناف م.قالال ك.طعي قوس تنالو ردقتلاو ًادتمملا فادح دول ريخلا لخد ءادشالل

 ءاطعلا نا ىلع ةلالدال فوس 06 اهعمحو ادام نونا عمالا عراضملا ىلع لخدبال

 ١ ىلع اهيبئتةيلعمعلا امل ديدعت # ىو اناني كدجم ملأ 8 ةمكط رخأتناو ةلاال ناك
 أ دوجولا.لذخو ردات ناو ملكت اه هلأ ندم ىضع اضانلإ نا

 هللاىلص ىلا نا صاعلانبورمع نب هللادبعنع 4م ىذرب ىتح هما ىف ةعافشلا

 بهذا ليري>ان ل>ونع هللا لاف ىو ىتما ىتدا مهللا لاقو هدب عفر ملسو هيلع

 هللاىلص هللا لوسر هريخاف هلاسو ليريج ىتاف لثعا وهو كءبكسام هلاساو دمحم

 كيضرنسألا هللقو دمحىلا بهذا ليريداي هللا لاقف ماعا وهو لاق امب ماسو هيلع

 هءلع هللاىلص ىنللا نا هنعيلاعت هللاىضر ةربسه ىبا نع «قرل كؤوسنالو كتما ىف

 ىتءافش وعد تانحا قىلاو هتوعد ىنلك ل عت ةرايسم ةوعدى لكذ لاق ماسو

 © ايش هللاب كرمثيال ىتما نم تامنم ىلاعت هللا ءاث نا ةلئان ىهف ةمايقلامون ىتمال

 قوكقر دفع ندم تا قانا لاقماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر كَ كلامز فوعنع

 هللا ءاشنا ةلئانىهف ةعافشلا ترتذاف ةعافشلا نيبر ةلاىتما فصن لخدب نا نيب |

 رفعح تمعت يرشنز برح لاق ىذدرتلا هحرذا أم هللا كريشلال كاف ند لاذ

 نا رقلا ىف هيا ىجرا نولوةت قارعلا لها رشعهاي مكنا لوب ىلع نب دمم نبا
 لون تييلالها اناو هللا ةحرنه اوطنقتال مهسفنا ىلع اوفرسسا نيذلا ىدابعاب لق
 فوساو ةب الاىندمىف ليقو ىضرتف كبر كيطعب فولو هللا باتكىف ةنآ حرا
 ىضذرف نشل ةرثكو نيكفلاورصنلا نم :لايقو ىضرتن نارثلا 3 كر كالا

 قلاع نأ نأ كلذو كواانم ةرخ الاو اندلا | ىريخ ند اهضاط لع 1 ل
 هدكل و هندز ف حوتفلا, و ءادعءالا م55 عارتالا ىلع رفظلاو رصنلا ايئدلا ىف هاطعا

 ةمادعلا ةعافشلا ةرذ الاىف هاطعاو مثالا ريخ هتما ناو هئيد ىلعاو ةما.ةلاموي ىلا

 هلاح نع ربسخا مث ةرخ الاو ايندلاىف هاطعا امم كاذريغو دومحلا ماقملاو ةصاخلاو
 كدحملا 8 لح وزنعلاقف هيلا هلاسحاو هيلع همعاركذو ىحولا لبقو اريكو اريغص

 ىنء؟ وه ىذلا دوجولان ٠ امين هللا كلخا ملا ىا #* ىو اذ #9 اريغض ىا # امي

 لم ىوأمالو الام كل فاخم ملو كوبا تامنيح اريغص امني كدجي ملاىنمملاو ملعلا

 ةنؤلا:هلاقكو كتمت نسلا ضع تلاطقأ كلا كعضو ثلا نا ىلا

 تلطاادنع هدج هلفكف لمح ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسرو تامر هللاديعنا كلذو

 لبقو ةحيدخ جوزتو دتشاو ىوقنا ىلا بلاطوبا همع هلفك بلطملا دبع تام نق

 هيلا كاو اف ريظنلا يدع شيرق ىف ادحاو كدي ملا ىنملاو ةميتب ةرد مهاوقنموه

١ 

 عراضملاىلع لخدتال مسق (ىعتلا ةروس) مال تناك اذا اهنال 22070 > اذهو مقا انال ىنءلانال

 نيمافدكو:لانون عمالا

 مالو ءادتبا مال نوكتنا

 ىلغالا لخدتال ءادشإالا
 00 1ااف ريغاو ادتملا
 1 رخو ادتم ردقت
 فاقكلا حاسءركذ اذك
 0ك كلا انداص رك ةراإا

 ىنتئساو مسقلامال ىه

 نوللانال دكوتلان ون نع

 ماللانانذؤيل لخد امنا

 ءادتالامالال مسقلامال

 ءادحالل سيل هناماع دكو

 إل قوم لع اًيلوخدا
 ىلع لخ دال ءادتبالامال

 عسب انا ركذ و فوس

 دك ما فرح نيب

 التل انإب نذاؤز ىحاتلاو

 مر ناو ةلاخعال ناك
 لوا نه همعت هيلع ددع

 نم بقرتملا سيقيل هلاح

 فاس ام ىلع هللا ل ضف

 ىنسحلاالا عقوتي الل هنم

 قضي الو ريخلا ةدايزو
 لاتف لّقالو هردس

 وهو ( اهني كدجم لأ )

 ىنعمب ىذلادو_حولا نم
 ءالوعفم نابوصنملاو ماعلا

 كش نكفر لا ىحلاو
 (ىو اذ) كاونا تامنيح

 ىلا كممع ىلا كاو اف ىا

 هيلعهتنمرك د ىو ىت>

 دمشاي ( كدي ملا ) لاقف

 معأ ماسو هيلع هللا ىلص



 ( ىلقامو كبر كعدوام ) مسقلا باوج و هيف تاوصالاو ىانلا نوكفسا دالاوا نكس ( ىعساذا ليلاو)

 كاكر ىف غلاب دق اقرافم كعدو ند نال عدولا ىف ةغلايم عيدوتلاو كدا ذدنم كضغا امو ة] راح د كاكرام

 تازأؤ هالقو هر هعدو ادمن ا نو كلا راقت | مايا ماسو هياع هللا ىلد كلالوسر نع املأ حول /) نا ئور

 اريثك هللا نيركاذلاو هلوق ىف ه7 ريذ- تاركاذلانم هفذْع ؟ .؟نويالثلاءرحلا) ىلقنم ريمضلا ىفذحو

 , هنا ته اذلا

 2 كساد او“ را ىعت ند 0 3 رو اهلها نأ 5 2 اذا لبالاو 8 اناس 0 كت 0
 7: - - 1 .٠

 رايشعاب نيه راهنلا جان لكمال رايشعاب 02 ا هر وسل ىف لللا مدهو هحاومأ | ىد انموحنو هنارك اذا و

 ككرتام ىنمع فرفختلاب ئرقو عدوملاعطق كمطقام © كير كعدوام 8 فرشلا | ا ا الحبل
 53 ءركذب ءانغتسا ا لوبقلا حو كشضغبا 0 ارسل باوج وهو فوذحملا روهلظا ىلغفا
 نم كل ري ةرخ الاو )

 هللاهءاام ىا ( ىلوالا <

 ماقملانم ةرخ الاىف كل
 دوروملا ضوكاودومحلا

 امث ريخ دوعوملا ريخلاو

 هحوليقو ايندلا ف كححا
 ناك امل هنا هليقاع هلاصصتإ

 ىلقلاو عيد وألا ىف نمضىف

 ىحولاب كالصاوم هللا نا

 للا بيبح كناو كلا
 نم مظعا ةنارك ىرألو

 هلاح نا هريصخا كلذ

 كلذ نم مظعا ةرخ الاف
 ةداهشو ءاسالا ىلءعهمدقتل

 كلذ ريغو مثالا ىلع هتما

 (كيبر كيطعي فوساو)

 لاف هريغل 1 هر ريت تيك ناك ان | 3 وارادلم هنا رد 1 لا

 نه كل ريخ ةرذ اللو 7 ل مهياع ادر تازأف هالقو هر هعدو ادمح نا 0 كمل

 ناب ا هناك راظملاب ة هبوشم هيلاف هدهو بئاوشلا ن ء ةصلاخ ةقاب اهناف 3 ىلوالا ا

 نه لجاو ىلعا وهام هلدعو ايثدلا ىف ةماركلاو ىحولاب هلصاوب لازبال ىلاعت هنا

 ةعقرلاىف دعاسصتب لازال هناق هّنادب نم ري كرا ةباسهناو وا ةرخ الاىف كلذ |

 _ لاك نم ءاطعا امل لماسش دعو 3 ىضرتف كير كيطعي فوسلو # لامكلاو |

 9 اموب ا لقو اهو رع 3 سانع نإ لاقو امون رع اد ليقف هنع

 الز داك دك كلو اقوش دعا هللا  تتكىا ليزيخ لاثف كلا ':تقتشا ىتح |

 هيدارا لبقىعشلاو لح و نعهلوة# ةروسلا هذه هللالزئاو كير ىماب الالؤئتن امو

 ىعو ىلا تقو ليقو ىجس اذا ليللاو هلوتىف هلكى اللاب هلباق هنا ليلدب هلكرابللا |
 ءاتسشلاو فيصااىف دربلاو رحلا ىف راهلا لادتعاو سعشلا عافترا اهبف ىتلا ةعاسلا

 هانعم لبقو بهذ اذا هنعو همالظب لبقا سابع نبا لاق *# ىجحم اذا لدللاو
 اذهو كلذ دعب دادزب الف همالط رقتاف نك انعم ليقو همالظن ؟ىثد لك ىطغ

 ظ كعدوام## ىلاعت هلوق مسقلا فاووتوا نك اذإ لالا ىكتلاب ىلا هللامسقا م مسق

 ١

 لاق امئاو كنحا ذئم كضقبا الو كداتخا ذنم كبر ككرتام ىا 0 00
 ا كلذريعو ةعافشأا ماقمو

 00 ىالا سؤر ةقفاوا كالق ل لد ىف | لوئلزن لو ( ىضرتف) * كيا ع ن*» || | اه 0 اف | ذأ 1 (ق لق 1 ا 3
 > ةرذ | هاك كلا | ا ل أ 2

 1 < لزالا كالرب :الأو 98 ةماس . موي ىلا كنمد ىلع وهن 3 اذا ماسو هيلع هللا ىلس

 ىوغبلا ىورو ايلدلاىف كاطعا ىذلا نه مظعاو كلريخ ةرخ الاف كبر كاطعا نيد الق يغراأل

 راتخا تيبلا لها انا ماسو هيلع هللاىبص هللالوسر لاق لاق دوعس»نبا نع هدئسب ةلخ الا ماللا ورانلا ىف ىتما

 غض سابعنا لاو 3 ىكر ف كير كيطعل ودَتلَو 9 ايندلا ىلع ة 2 رح الا اناهللا ْ ءادّسالا
 مال فو ىى 6ع

 , (ةعافشلا) ا مقالا هوحنو كيطمي فوس تف الو هع فوذحم دع لاو ةلمثجا نومضملا ةدكؤأا

 كنحا نكسه (ىلتامو) كيلا ىجوا د دنم كير كرام ) و كعدوام )دوساوماظا اذا( ىذا ىلولاو (

 , ةرح . اللو)ءالقو هه رهعدونوكرشلالاقفءا سال ك1 11 رف ند اه هللا سدح أم دعا اذهو مسقلا ناك اذهاو

 (ىخرتف) ةعافش'!نهةرخ الاىف (كبركيطءيفوساو) ايئدلا باوثْن م كلريخةرخ الاب اون ل وش (ىلوالا ن:كالريخ



 وه ) ىلعالا) هلع 0 0 لعشن الا ام هزاج ةمعأ هللاذنعدحالامو ىا (هر هحو ءاغتاألا

 ”اهربو هنأشف و عينا هناطاس عيفرلا

 لا" ىو لل قرذع ندياص د مل ءانثتسا * ىلعالاهير هجو ءاغتناالا
 هيضرب ىذلا ٍتاوئكادعو © ئضرب قوالللو 99 ةنين ءافاكلال هر هجو ءانل
 نوكرمشملا مهيذؤإ ةعامجىف الالب ىرتشا نيح هنعهللاى خر يا تل تاياالاو

 قشالاب دارما لبق كلذلو مهقتعاف
 رمسلا هلريسيو رسسعلا نم هافاعو ىضربىتح ىلاءثو هناعسهللاءاطعا ليال وةر وس

 3 ةرشع ىدحا اهباو ةكيم حضلاو ةرووس 8#

 ماك هيف هنالوا هيو 8 راهنلانال هصيصللو سحوشلا ءاقتا 3 ىعمتلاو ©

 ىقلاو هدا ىوع وم ةلباقعىف ى مم انسي مهيتأينا هلوق هدب او راهنااوا ادع هر سلا

 ىا #ىضريف ولو هاض مص يلطو قعالاهبز اهو ءاقتناةلعق نكلا ءذنع هل تناك
 ماعاهللاو لمفام ىلع ءازج ةماركلاو ريخلاو ةنْطلانم ةرذن الاف لج و نعةللاهيطعيامب

 * ةدآ قا دحاو ةكم ىهو ىجحطلاو ةروسريسفن 3#

 6 اه نونو نانثاو ةكاقو: هلك نرهداو 3#

 مد مي>رلا نم<رأا هللا مدل جو

 ىلص هللا لوسر ىكتشا لاقىبعلا نايفسنب بدنج نع «ق) لوالا لوقلا © لاوقا

 لييلاو ىصتلاو ليعو ع هللا زئاف الفلا نيتلئلر قلب رق هر ١ 00 دق كناطيش
 ىنلا عم تنكلاق بدنح نع ىذمرتلا ه>رخاو ىلق امو كبر كعدوام ىجس اذا

 لوب و هيلع هللاىلص ىنلا لاقف هعيصا تيمدقراغف ملسو هيلع هللا له

 ا ليي فل ف عبصا الا تنا له

 كعدوام 1 . دم عدو دق نو 52 ثا لاقف ليريح هيلع ًاطباف لاق

 ١ ةأرعا ليمح ما ىه هيلع قفتملا ثيدحطا ىف 7 ةأرملا نا ليقو ىلق امو كير

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر دويبلات !اطيواو رسسفلا لاق ىناثلا لوقلا # بهل ىبا

 ءاشزا لش ملو ادغ كرب أس لاقف فهكلا باتاو نيئرقلا ىذ نعو حورلا نع

 ىجولاسايتحا بيس ناك ماسا نب ديز لاق ثلاثلالوةلا# هيلع ىجولا سيتحاف هللا

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر هيئاع هيلعلزت الث هيب ىف ناك اور>نا هنع لبديحو
 ىحولا سائتحا دف اوفلتخاو .ةووطالو :بلك هيف اني لكك دنالاتا لاقف .ةاطنا ىلع

 ا ا رثند ٠ مالسلاهيلعلاق © فاذنب ةيماوا لهد>وأ

 | ديلالو كر ةازاح كلذ لعش "ل ىا 4 اعالا هير ه>و ءاغشناالا 32 0 ملع هئفاكب

 | ةثالث ىلع ةروسلا هذه لوز' ببسىف اوفلتخا © ىحشلاو © لجونع هلوق *

 ا كن ود>رال تأ داي تلاقف أ سعا تءاش انالثوا نا ايل م 2 ل ماسو هيلع هللا

 3 1 اذ ناكملا ث. و 1 م 8 0 نو ولع | 3 در ملو از كلاس

 (ىذر فوسلو)ناثدحلا 1 ١

 هيضرب ىذلا باوك ايدع وم

 هلوقك وهو هنبع رهو
 مالسسلا هيلع هيبنل ىلاعت

 كير كيلطعي فقو_سباو

 ندر

 يم ىعقلاو و 0

 0 ةباةرمشعغ ىدحا ىهو

 ) ميحرلا نمحرلا هللا مس

 اتوو هيادازرملا (ىتتلاو)

 راهنلا ردص وهو ا

 اعاو سمشلا عفترت نيح

 قل ىعتلا تقو صخ
 هللا ملك ىتلا ةعاسلا اهنال

 ىسوم اهف مالسلا هيلع
 ادهم“ ةرعسلا اف قلأَد

 ليللاب هتلباقمل هلكر اهلا وأ

 هلوق ىف

 (ىلعالا هيرهجو ءافتساالا)

 ىلعالا هبر اضر بلطالا

 لك ىلعا

 7 ىخدي
 وهو ىذر.ىت>ةماركلاو

 هباصاو قيدصلا ركبوبا

 ركذيىتلا ةدوسلا نموإف

 ةيكم اهلك ى هو ىمضتلا اهيف

 اهتالكو ةرمشع دحا اهئايآ

300 

00 

 ةنام اهفورحو نوعبرا

 # نانئاد |
 هلك راهنلاب هللا مسقا لوَش ( ىضلاو) نات هوت سابع نبأ نع ءداتتساو مح رلانمحرلا هللامسإ ١



 هظراواد الالقوأ ةيئاخ

 مظع ولاح نيب ةنزاوملاف

 نه ميظعو نيكرمشملا نم

 غلاب نا ديراف نينم وللا

 ىشالا ليقف امهيفص ىف

 ناك ىبصلاب اتم لعجو

 ليقو هلالا قلخم مل رانلا

 ةاجنلاب اصتخلعجو قىقنالا

 ليقوهلالا قام مةنجلا ناك

 هيفوركيوباو لهجوبا اه

 منال ةئج رملا معز نالطإ
 ان راثلا لخدبال نولود
 نم هدنع دحالامو) رفاك

 ىزجن ةمعل

 نه هدنع دحالامو)

 كلذ لما1و ( ىرحن

 دحال ةازاجم

 ةويعل

 0 __انوااللا ربل

 ١ اهتازاع هناَساب دصقيف «ىز 12 ةكفل ند ةدنع ددال امو 7

 0 اي 00 ى ىا هوبا هللاقف مهةتعيف ءافعذلا عاش ناك ريبز لا نإ لاق أ

 1 ذو ةروسلا نك ىلا قئالا اي. عسو هللا لزئاو ديرا رول نم لاق كرهطظ ا

 كي وبا هل اكر شم ناكو شاوهو راو>و ناملغو راند أ

 هايا 53 0

 | هحرط "تا 6-3-5 اذا تع 1 نب 0 5 ىلقلا را 36 0
 .٠ هرهظ ىلع لازت ال هل لوش مث هردص ىلع عضوتف هيلع ا ,امطبب ظعلا

 قححا نب دع لاق نك كا كلذ قوهو لوقف كي /فكناوا وع ىد اذكه

 ا

 يبا راد.تناكو كلذ هب نوعنصإ مهواموي ركب وبا هبرملاق هيبا نع ةورع نب ماشهنع
 ىرئام هذقناف هتدسفا تنا لاق نيكسملا اذهىف هللاىتتت الا ةيمال لاقف حج ىنيىف ذل وجب 3
 | لاق كطعا كئبدىلعوهو ىوقاو هنم دلجا دوسا مالغ ىدنع لعفا ركب وبا لاقف

 ماللسالا ىلع باقر تسقتعا دقناكو هقتعاف اب دحاو همالغرك وبا هاطعاف تت كذأ

 5 مون لتقو ادحاو اردن دوش ةريهف نب صاع مهو مهعلأ دس لالب رحاب كا 5 ا

 و تلاثق 1 ونا هت 3 نيح اه رمل بدصاف ةهصزو وسلا دمع ماو اد. مم ةئوعم

 539 ال رفا تببلا برو اونذك تا |[ ىزمااو تاللا اللا اهريهل بهذا م

 ى ند أمال ا اهتنباو ةيدهنلا ةعاو اهرصن اهب | اع ىلاهآ هللادرف ناغفنم الو

 ْ امهقتعاال هللاو لون ىهو اهلنايطت# اممتديس امهتثءإ دقو 13 وبا اها رف رادلادبع

 . تلاق مكف لاق امهقتعاف امهمتدسفا تنا الك تلاقف نالف مااي الكر كب وبا لاقف ادبا
 اهعاتباف بذعتىهو لمؤملاىت نم ةيراجن سمو ناثر < هو اختلاف لاف |ذكو دك ١

 ىبا قاتعاو ءالبلا نم هيف اوناكامو هءاكاو الالب ركذي- رساي نب رامع لاقف اهقتعاو

 كلذ ىف لاقف اةيتعركب ىا مسا ناكو م

 لهج ااو اهكاذ ىزذاو اقيتع * هكصو لالب نع اريذ هللاىزد

 لكل وذ ءراآ ردع امارذح مو * ةاونتإ لال ىف اه, ةيسشغ

 ٌلحْهم ىلع ىبر هللا ناب تدهش ©

 لتقلا ةفيخ ن٠ نح رلاب كرمشال #

 ىلمتال مث ىجت ىسيعو ىسومو * سنوي دبعلاو ميهاربا بر ايف
 لدعالو هنم ناك ق> ريغ ىلع © بلاغ لا نم ىنلاى وه لظنا

 هل لاق نيح لالب ىف ركب ىنال لاق فاخ نب ةيما نا ىنغاب بيساا نب ديعس لاق
 000 دع كجاص 3 1 ناكو ركب ىنال دبع ساطسنب هعيبا معن لاق هعببنا

 ناوكت نأ ىلع مالسالا ىلع رك

 ركب وبا همنتغا ساطسن كمالغب هعسا ةيما لاق اطثركب وبا هضغبافىباف هل هلام

 هللا لزتاف هدنع لالبل تناك ديإ الالالس ركب وبا كلذ لعف ام نوك رسما لاقف هن

 هلوقو ماثالا بر هديحوتب
 نك ”١1 ىتولتتاذ ىنولتم ناف

2-3 5 5 

 داع ىا 7 ىزجم ةمعن نم رك ا دنع ىا 7 هدنع دحال امو #8 ىللحونع |

 6 هافاكي )

  هعابو ركب

8 



 رهقىفوا ربقلا ىف ىدرتوا كالهلاوهو ىدرلا نم لعقت ىدرتو كله اذا هلامهعقمس مو ( ىدرت اذا هلام هنع ىنعي انو)

 ةرذ هلل انداو) ع ارمشلا ناسو لئالدلا بصنس قحلاهىلا داشرالا انيلعزا .( ىدهلل انيلعنا ) طقس ىأ مح

 قيرطلا ًاطذا دقو ان ريغ نم اهم طن 5" | امهناوا ىدتها نم ءادتها انعفنسالو لض نم لاللض ان رضا الف(ىلوالاو

 بذك ىذلا ىتثالا الا ) اهيف ردت اهادب ال ( اهالصب ال ) بهلتن ( ىلظلت اراث) مكتفوذ ( مكترذناف (
 ا

 ( ايتسو ) ناميالا نع ؟ليالاو ةدوسأ !_ضرعاو لسرلا 2: ه7 زو بذك ىذاا رفاكلا الا « ىلوتو

 ىدرت وا ىدرلا نءلعفت كله هر 3 راكت اماهفتساوا 5 ز 86هلامهنع غي امو#

 اًناضق تبدو قملا ىلا داشرالل 01 ىدهال ان.اعنا 0 مه> رءقوا ىَقلا ةرفحىف

 انناو #3 لييسلادصق هللا ىلعودل وك ىدهلاةشرط انئيلع نا وا مك ىغتقعوا

 نيدتهملل ةيادهلا باوثوا ءاشن نمل ءاشنام نيرادلاىف ىطعنذ © ىلوالاو ةرخ الل

 © اهالصبال #9 بهلتت * ىلظلت ارا مككرذناف #9 ءادتهالا مككرت انرضيالف وا
 اهءزاي مل اهاخد ناو قسافلاناف رفاكلاالا © ىتشالاالا 9 اهتدش ايساقم اهمزايال

 ضرعاو قحلا بذك ىا © ىلوتو بذك ىذلا 9 لوس هفصوو قشا. هام كلذلو"'
 الضف اهلخدبال هناف ىصاعملاو كرمشلا ىتتا ىذلا « قئالا اهبنيسو 9 ةعاطلا نع |
 مزلي الو اهمال ةيصعلا نود كرمغلا ق ا / كلذ موهفمو اهالصنو اهلخدب نا ْش

 را. فراصمىف هفرصب © هلام ىتْؤِب ىذلا #8 قباسلا رتصتلاتفااخالف اهبلص كلذ |
 هلعاف ن» لاحوا فْؤإ ن 0 لدب هناف < ىري» هرقل

 اك تاز ا سيجما ةئسدملاب اهم -رهظو 1 تر دق ةروسلا هذه نوكت

 امو#لحو ع هلوف »* تال ىضنغيإ تاب لا قاي را كفلخ سب 2 هاو قدصلا 5 ظ

 مح ىف ىوه ليقو تام اذا ىا ىدر ' اذا #9 هب لم ىذلا ىا © هلام هنعىنشي

 هنا كلذو ةلالضاا قيرط ن٠ ىدهلاق ب رط نينا ائيلع نا ىا ١ ىدهلل انيلع نا 2 ظ

 داشرالا هديب نا مهربخا ىرسعلا نم ىسملل امو ىرسيلا نم نحال ام مهقرع امل

 ركذب ىنتك اذ لالضالاو ىدهلل ائياع نا هانمم ليقو اهقرط نيس هيلعو ةيادهلاو

 ىتءاطب لمعلا نع ء ناد ءا فرصاو ىتءاطب لدمعلاىلا ىالوا دشرا ىنملاو اهدحا

 ) قنالا ا دعشسو

 ( هلامىؤي ىذلا )نمؤملا

 ءاكزلا نم (ىكرتي) ءارقفلل

 هللادنعن وكي نا بلطي ىا

 الو ءاير هديربال اك از

 ةاكزلا نه لعفت وا يس

 نع الدب هتامجنا كريو
 لخادهنالدل لحمالف وي

 تالاصلاو ةلصلا م ف

 الاح هتلعحنأو اهلل مال

 هلحمف ىّتْوِي ىف ريمضلا نم
 قشالاةدي,عوالاقسصالا

 رئاكلاوهو ىت#كلا ىنعع

 وهو ىتتلا ىنمع ىقئالاو [
 ىلصلاب صت# ال هنال ند ولا

 ةاجغأاب الو ءايقشالا ىتشا

 هناتمعز ناو ءارقنالا قا

 ارا داراف رانلا ركن

 عنصتاف ىتشالاب ةصوصخم
 نال ققئالا اهنجيسو هلو ىا 7 ىلوالاو ة ةرذ 5 انلناو 9 هل لمس هللا ىلعف ىدهلا ليس كلم نم ا ليو
 راسالا كلنا بنجم قتل 6ك رذناذ 98 قيرطلا أطخا دقف امهكلامريغن امهبلطنف ةرخ الاو ايندلاىف ام انل
 مهنم قئالاال كيلا نإ * ىتشالا الا اهالصيال 98 جهوتتو دقوتت ىا *© ىلظان اران 99 ةكم لها اي ىا

 | نوكي نا هللادنع بلطي ىا *# ري هلام # ىطعي ىا © ىتؤب ىذلا 9 ىتنلا ىنعب ىذلا ( هلام هنعىننبامو ) *؟ قالا اهينعسوؤأناعالا نع ىا 4 ىلوتو 9 لسرلاىننإ © بذك ىذلا #9 ىتشلا
 | نيرسفملا عيمج لوقىف قيدصلا ركب وبا وهو ةعمس الو ءاير هقفني اع بلطيال اكاز

 (ىئررتاذا) امدلا ىف عمج

 عدرت !ذإ لاف تام اذا

 ةرخ اللا لاقو ةرخ الاو ايئدلا بازوث (ىلوالاو ةرخ الل انلْناو) رمشلاو ريا ناسنانلل( ىدهلل ايلعن) راف
 اران )نأ رقلاب ةكم لهاي مكتفوخ ( مكت رذنأف ) قيفوتلاو ةفرءلإىلوالاو ةءاركلاوباوثلاب ةرخ الا ىلوالاو

 ( بذك ىذلا) هللا ماع ىف قشلاألا (قالا الا رالاىنمي اهلخدال ( اهالصال ) بهلدو ظيفت ( ىلقلت

 رانلا نع حز> زوو دعاس ا يح و) ةيوتلا نع لا مو ناعالا نع (ىلوثو) هللاةعاط نعرصق لاشو ديحوتلاب

 هللادحو كلزب ديرب ( يرن ) قيدصلا ركبوبا وهو هللا ليبس ىف هلام ىطعي (« هلامىتؤي ىذلا ) ىتلا (قئالا)



 اع لمفلا هو ىرمبلا

 (لح نم اماو)هير ءاضرب

 هبر نع ( ىغتساو ) هلاع

 تاويشب ىفتشاوا هتحزف

 [بذكو) ىقعلا يعن نعايندلا
 ةنطاوا مالسالاب (ىنسحلاب

 ( فرك فيشتسسم

 رالاىلا ةيدؤاا ةلفلل

 ”ئئرسعا ةعاطلان وكستف

 ةقرطى مشوا دعاو هلع

 اهتقاعنال ىرسبلاب يخل
 رمثلا ةقيرطو رسبلا
 رمسعلاا|هسيقاع نال ىرسعلاب
 ةنلا قيرط امهم داراوا

 رانلاو

 هقفوت سو ةعاطلا هيلع

 ةرسم دعا ةريص ةعاطلاب

 هللاليبسيف ةقدصلا لاش و
 ركبوا وهو ةلمدعل ة ىم

 ( ل نماماو ) قيدصلا

 وهو هللا ليبس نع هلام

 لاو ةريغملا نب ديلولا
 نكي ب رح نبنايفسوأ

 ( ىغتساو ) ذئنح ائمؤم

 بذكو) هللا نع هسف ف

 لاشو هللا ةدعب ( ىتسحلاب

 هللاالا هلا الب لاقيو ةنجلا

 © يرتعلل ةروتتفا)

 ةرم ةيصعملاهيلع نوهنسف
 نعءدلا_سمالاو ةىم دعب

 هللا لييسىف ةقدصلا

 -عأ ه0 قوس (نونالثلا ءزجلا)

 ب ما اج 6 لخخ نماءاو ل ماجلاو حرسلاب بوكرل ءأيه اذا سرفلارسي نم ةئلا
 اهلولدم راكناب 6 طا نذكو ِ ىعلا معن نع اهذلا تاوهشن 0 قشتشاو و

 رانلالوخدك ةدشلاو 0 هيد واخ غل 5 رخل هر ِِه

 | ىلاعت للا ناو لع ل. ىتتساو ف ةعاطلا وبخلاف ةفئقلاب ىا < لذ نم اناو»

 لجورزع هللا هدعو اب بذكوا هللاالا هلا الب ىا © ىنسملاب بذكو 9 هيف بغرب مف |

 ىتح هيدي ىلع هير ناب رشال هئيهنسف اا ىرسلا هرتبسنف ول باودأاو ةنلانم
 ىفو اريخ ى ىلا ان نا هيلع معو لقو رانلا كلذي بحوتسف ىلاعت هللاىخربال | 3 لمعي ا

 ةواقشلاو هد اعسلاو نالذخلاو قفوتلاناور ,دقلاىفمهلو 0 ةدحو ةئسلا لهالل !.اد ة هب ول أ

 ىضر بلاطىنا نب ىلع نع ( قل لزالا ىف هلق .س امب لمعلا بوجوو .ىلاعت هللا ديب

 دعقف محو 3 هللا ىلص هللال وس راناناذ دقرغلا عيش ْق ةزانح ىف كك لاو ةمع كا هللا

 وا ةيقش تنك دقو الاو ملسم داز ةملا ند هدمتمو رانلا نم هدعشم تكا دقو الا

 مام لاق مْ هنرمصخت 3 لمحو سكش ةرصخم هةعمو هلود اندعقو

 لها نم ناكنم اماو ةدافيدلا لها لمعل ريصيق ةداعسلا لها نم ناكنم اها هلقاخ 1

 0000 ف ىسطاب قدضاو قئاو ئطعانماماق ارقمث ةواقشلال ها لمعاريصق ةواققلا |
 ميملارسكي ةرصخلا * ىرسعلل هريستسف ىتسكعاب تدكو ىنفتساو لح ند اماو ى رسلل ا

 انرمخ قوف ةانثملا ءاتلات تكنلاو *ءدس ناسنالا ةكسعءامم كلذ و واصعلاو طوسلاك |

 نادصلا ركب ىنا ىف'تلزن ةياالا ءذهو برضلا .هنف رؤي امت اهريغوا كلذب ضرالا |
 1ع هللا ل زئاذ هقتءاف قاوا ةرسشعو ةدرس فااخ نإ ةيما نه الالب ىرتشا هنا كلذو |

 ناك ليقو فلخنب ةيماو ركب ىبا ىعس ىنعي ىتثل مكيعسنا هلوقىلا ىشغي.اذا ىلإلاو |

 اذ ةريعلا بحاص ناكف لايع هلو ريقذ ل>ررادىف اهءرفو ةل“راصنالا نم لجرل

 لجرلا لزنيفريقفلا كلذنايبص اهذخأيف ةرقلا تطقس ايرفرقلااهنم ذخأيا هتلخمت علط |
 00 1 - . 5 2 ا م 1

 همقىث ةعيصأ ل ضخدا مهدحأ مق اهدحو ناو مهديا ند ةرع ١ دوحاب ىتد> هتان نع

 هللاىلص ىننلاىتاف ماسو هيلع هللا ىبص ىبنلا ىلا ريقفلا لجرلا كلذ اكشف اه> رخم ىت

 ةلخن اهب كلو نالفراديف اهعرفىتاا كتلخت ىنطعت هللاقف ةلْتلا بحاص ملسو هيلع |
 حادحدلاوبا كلذب معسس بهذ مث اهنءىلا بحتا هيفامو الت ىلنا لج رلالاقف ةنطاىف |

 لت هيف هلاطئاح ىنعي شح اهعيدت نا كل له ةلخغأ بحاصل لاقفراصنالا نم لحر

 ىنم امرتشت هللالوسراب لاقف ماسو هيلع هللا ىلد ىلا حادح دلاوبا ىتاذ كلىه لاف

 ريقفلا لحرلا كلذ ماسو هيلع هللا ىلد ىلا اعدف كلىه لاقف معن لاقف ةنخاىف ةلؤغب ١

 لوقلا اذهو ةباالا هذه هللالزئاذ كلابعلو كلاهذخ لاق ةلغلا بحاص ىراصنالا راح |

 0 ةصقلا تناك ناف 0 تناك ةصقلا ةلعو و ةروددلا عا فعض هيف |

 «نوكت )

 . رسسيملكف اولمعا لاقف لمعلا عدنو انباتكىلع لكن الفا هللا لوسراي اولاقف ةديعس |



 سمشلااما ىشفملا (ىشغي اذا ليالاو) (ميحرلا نمحرلا هللا مس ) © كم ا نورتعو ىدحا لكلا 0

 بوو اذا هلوقند همالظن هيراوب كرا ناحوتلا لثالا ىششعِل هلوق ند را ملاوا اهأا_ثغفي اذا ليالاو هلوكنه

 رداقلاو 2 الاوركذلا «لدللاو ةرول قاخامو) ىلالا.ةملظ هه[ ه١ وح لاوزي رهظ ) ل اذا راهلاو )

 50 ىذلا ةردقلا مب .ظعلا
 0 لورشعو ىدحا اهنار ةكب للا و ةروس 9

 انالاوا رك ذلا قلت لع 5-0-7

 ايل مكيعسنا ( مقل را ماو همالظن هيراونأم ا 5 وا نقمشلا شغل :ىا 01 ىثغن اذأ ليالاو ©

 نايبو فلتخمل كلمع نا || ركذلا قلخ امو ف سمشلا واس يسوالئالا ةئملظ لاوز نوط تكا

 ىلع لصف ان فاللتحالا| ءاوحكو كا وا دلاوت هل عون تك أند ىف بالاو ر " ذلا نص ص قلخ ىذلارداقلاو ه« ىتالاو

 ( ىطعا نم اماف) هربا تئش عج ةفلتخم تاتشال مكيعاسم نا ىا ا عدنا #9 ةيردعم ان لك

 هر (قئاو) هلام قوةح || ىنملاو ىعاسملا تتشتل نيبم ليصفت © ىنسحلاب قدصو قكاو ىطعا نماماف ©
 قدصو) همراحم بنّجاف 70 تادامىهو ىنسحلا ةملكلاب قدصو ةيصعملا قتاو ةعاطلا ىطعا نم

 ىهوىحلا هللا (ىتسحلاب لوذدك ةحارو وسب ىلا ىدؤت ىت 3 دلل هع هَ منسف ه6 ىرسدلل . رسينسف# ديحوتلا

 :يلطاةب ولا وامالسالاة له أ كا
 كل كا قلاع # ى لنورشعو ى ىهو ليللاو ةروسريسفت © تريك تل 3 دحاو ةبا وردم 2201 و لللاو هر 3

 هرمستسف) هللا الاهلا الهو »7 فرحأ ةرشعو ةئامثالثو ةلك نوعبسو 0

 ةاغلل هئيبلسف ( ئرسسبلل يلا ولا 0
 ركذيىنلا ةروسلا نمور
 اهتايا ةكماهلكىهو ليالا اف

 اهتالكو نورشعو ىدحا

 و هللا بهذ ه_دلظن راهنلا ىثغي ىا © ىشغي اذا ليللاو # لح وزع هلوَق »
 نع نكس ءاوأنىلا ناوحلك دق ىؤان قلخا ةقاكل نكس هال ليلا ىلاعت هلا مقا

 السر رطل د | يلا ىا « ىل#ت اذا راهنلاو © هلوّدب راهنلاب مسقا مث ةكرحلاو بارطضالا
 كورس :يئلث || ىا # ىنالاو ركذلا قلخ امو # قزرلا بلط ىف 1 ةكرتح ةق.نال ةملظلا د
 ( ودراما 0 ١ قا ىلعردق ىذلا مظعلا رداقلاو ىنءملاو ىلاءآ هسفنب مسقا نوكي اذهىلعف قاخ نءو

 ارك مدآ املقو ىتالاو ركذلا سنج هن ديرا نا دحاو.ءام نه ىنالاو ركذلا
 سا. ع ا 6 ةدأك 8-3 ع 7

 باو>و ا ريغ ن 05 3 د هنم ةاخو نيط 5 قاخ ادّساىلاعت ةنال 6 0 اماو

 اذا 2 ليالابهللا مسقا لوَش ةسفن كاكفىف عاسف ةفات 6 لامعا نا ىا 04 ىدش هس نا طرد ىلع هل وق مسقلا ااا ىلاعت هلوق ٍ 1 0 300 كا كج ال

 ]ود وأرتلاءؤش( ىف لاق هنا ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع ىرعشالا كلاهونا ىور اهلطع ىف عاسو

 قلَح ىذلاو ) قاخ زارتدحالا لا ةراشإ هفو هير ىا 0 قئاو 2 لحو 2 هللا ليس ف هلام قفنا ىا

 (كعسنا ىالاوركذلا) هنعو هللاالا هلاال لوش قدص ساينعنإا لاق ىنسحلاب قدصو 9 ىئشال املك نع

 3 ىشل) يلمع |[ ةنئملاب قدص ليقو هتعاطف هقفنا ام هيلع فاس هللا نا نشا ىا هب فاخلاب قدص
 مالسلا لق يع اك امندلا ىف هدم وس 5ك هييش هنا هدعو ىذلا لح و نع هللادع وع قدص ليقو

 دمحم قدصمو نآرقلاو | كحدزع هلوق © هللا ءاشرب اي لمعلا وهو ىرسيإا ةلفلاو ةلغاىا © ىرسبلل 9
 كة (ىطعا نمامأف) مسقلا نك اذهل ورانا لماعو ةنكلل لماعو 6 س 556 اخو اق ) نا رّقلاو ماسو هيلع هللا ىلص

 مهقتعاو مهنم مها رتشاف مهند ىلع مهل وب دعي نيرفاكلا ىدباىف اوناك نيئمؤملا نم شا ةعسأ ىرتشاو هللا ليدس ىف هلام

 نوه:سف(ىرمسللمريسئسف) هللا الا هلا الب لاَشوةنطا, لاش وهللاةدعب(ىنسلاءقدصو) شحاوفلاو كرسشلاورفكلا (قناو)



 قرزا رقشاناكو فلاسنءرادق دوٌمىتْشا (اهاقشا ) ةقانلا رعي ماقنيح ( ثعيناذا )ههنايفط بيذكتلا ىلع مهل لماحلا

 مالسلا هيلع اص ( هللا ل وسر مهل هه هاب ٠ وس لاقف) ىوفطلابوا (نوثالاثلاءزحلا) تب 3-5 بوصنم ذاو اريصق

 ىلع بصن ( هللا ةقان )
 1 0 اواو هذي د تيلقات "و اهافط هلصاو ةيغاسطلاب

 ةفحأ اذا ليضفتلا لمفا ناف ةقالا لق ىلع ل نمو ل ا 0 5 ادق وهو ا

 هللا دكا هللا لور يللاعف 98 رثعلا يلروتل كيت واتخ لحقوا ماو دحاو |
 | # ,ويذكف # اهنع اهودوذتالف # اهايقسو © اهرقع اورذحاو هللا ةقان اورذ ىا 0 ع 00 7 5 22000 دقو عاود 6 لوز نم هنم مهرذحاه#
 . ١ (اهورقمف)لا ولع ناباذعلا
 7 مهر مهيلع مدمدق اهورقعف ِِه واعف ن "| اناذكبلا لواح ن م ةنم مهر ردح اهي" | ا لا لعفلادن 1 ةقانلاىا

 ©مهيتذيإ# ىنشلا اهسيلااذا ةمومدُم ةقانمهلوق ريركتن م وهو باذلا هيلع ق 0 0
 ا ملف مهياعوأ مهيب ةمدم ىوسف وسف و9 هييسبإ | كاست يع اس ارت يكل اهنم تلْغ ملف مهيلعوا دمدلا 6# اها | ٍةلوقلادخ اورقاملا اكن او

 اهتعمو دوغ كالهةفقاعوا ةمدمدلا ةقاع ىا 6 اهايقع فاحالو 00 كالهالاب ادومتوا | ا هنمالت )ادي هاشرل رفق

 هيلع ىنلا نع * فطعلا ىلعالف يماعن.او عفان ارقو 1 واولاو ءاَغالا ضعب قييف ظ

 رمقلاو دعا هيلع تفلط و لكب قدصت امئاكف سع 3 ةروسأر ,ة نم مالسلا |

 انآ بك ستاد !ء مهل نايفطلانا ىنملاو اهناودعو اهنايفطب ىا | مهيبذكتوهومهيذيبسب

 قشا ثعبْنا اًطاص اويذكو باذعلاب اوان مهنا كلذو عرساو ماق ىا # اهاقشا |
 (ق) ةقانلا رقعف اريصق نيعلا قرزا رقشا الجر ناكو فلاس نب رادق وهو موقلا |

 اهرقعىذلاو ةقانلا ركذو بطن ماسو هيلع هللا ىبص ىنلاعمسدا ةعمز نب هللادبعنع |

 عينم 3 زيزع لجر اهلثعبلا اهاقشا ثعبن اذا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف |
 | مهلاقف 9غ ىلاعت هلوق * عنتم ديدش ىا مراع هلوق ىراخلا اظن 5 ةعمز ىلا لثم هلهاىت |

 امئاو هللا ةقان اورذ ىا # هللا ةقان #3 مالسلاو ةالصلا هيلع الاص ىنعي # هللالوسر |
 اهفرسشل لاعت هللاىملا.اهفاضا امناو اهرقع ىلع اومنعدق مهما مهنه فىع ام ١ كلذمهللات |

 ٠اهب رشموي ءاملل 2 و اهبرش اورذو ىا اهبرشو ىا و اها قس و #3 هللا ت تك

 ىا ©« مهد مييلع مدمدف ِِ ةقالا ىتعي #ك اهورقمف 9 ه6 اطاص قنعل 34 هوبذكف 9 3

 مهيلع قبطا ىا مدمد لبقو لاصئتسا كاله ةمدمدلاو مهكلهاو مهبر مهيلع 7 ١

 مهيلذ ببسب مهب كلذ اناعف ىا © مهينذب 8 دحا مهنم'تلفنن مل ىتح اقيط با
 ىوسف ىا *# اهاوسف © ةقانلا مهرقعو مالسلاو ةالصلا هيلع اًطاص 0

 مهريبكو مهريغصب لزناو ةمالا نيب ىوسف هانم لبقو اهب مهمعو اعيمحمهيلع ةمدمدلا |
 مهكالهفدحا نم ةعبت هللا فاختالىا *6 اهايقعفاخئالو © باذعلا مهريقفو مهنغو
 هيلع مدقام قعر قالا فاخال ىنءملاورقاعلا ىلا عحاروه ليقو 0 نبا لاق اذك |

 ةقاع 0و :ىلاو مالسلاو ةالصلا 0100 اروه ليقو ةقانلارقتعنم |

 م | اهرقءاورذحاىا ريذحتلا

 (هوءذكف 1 دسألا كسلا

 مهكلها ( مهد مولع

 (مهبلذب )لاصئتسا كاله

 ةقانلا مهرقعو لوسرلا

 ةمدمدلاىوف(اهاوسف)

 مهريغصاهنم تلش مل مهيلع

 فاخي الو ) مهريك الو
 هللا فاخنالو ( اهابقع

 لعفىا ةيمفلا هذه ةقاع

 هقخل نا فئاخ ريغ كالذ
 نه فاي مدحانم ةعس

 هال كولملا نم بقاعي

 ١ جلت اكلم ف لشن

 نولي مهو لعفشب مع لكسب

 ىماشو ىندم فاخئالف

 ثعيناذا ) كلذ ىلع مهلمح
 موقلا ىتشا ماق ( اهاقشا

 ا (| عدصمو فلاس نءرادق

 ش ةقالا اورقعف وهد نا

 1 ( هللا لوسر مهللاقف )

 ٍ ”(يسف) ةلاسر لاب اًطاص ( هويذكف ) اهبرشوىا (اهايقسو) هللاةقان اورذ (هللاةقان ) ةقالا اورقعينا لقااص

 ع ( اهاوسف ) انا مهي ذكت و ةقانلا مهلتش مهذب مهبر مكلها ) مهنذب معد مهيلعمدمدق) ةقانلا اورةعف (اهورقعف)

 رخؤمو مدقماهتمتاهابقع قاخيالو اهورقمف لاعبو اهرئاث ( اهابقع فاخيالو) ريبكلاو ريغصلا باذعلاب مهاوسف

 لع هللاو كلذ بدسلا ددا هيذؤي نأ 1 مهم هللا لزئاام



 ليمكت ىلع ثحلا هب دارا امل هناكو لوطلل ماللا فذحو مسقلا باوج لممتلاو ملعلإب
 لاكو هتاذ بوجوو عئاصلا دوجوب ماعلا ىلع مهلدي.امب هيلع مسقا هيف ةفلابملاو سفنلا

 ىلع مهلمحيل الآ متاظع مهركذيو ةيرظنلا ةوقلا تاحرد ىصقا وه ىذلا هتافص
 ركذن دارطتسا وهل قو ةللمعلا ءوقلا تالاكأ يدمه ىذلا هلام كش ىف قاردتسالا

 مهييذكتل ةكمرافكىلع هللا نمدمديل هريدقت فوذحم باوهلاو سفنلالاوحا ضعب

 اهصقنا# اهاسد نم باخ دقو #8 مالسلاهيلعاطاص مهسذكتل دوت ىلع مدمداكهلوسر ٍ
 دوك تدك 3 ضْصشو ىطقتك" قسد ىمد لصاو قوصسفلاو ةلاهجلا اهافخاو

 اوكلهاف هلوقك ى وفطلا ىذ اهباذع نم ه,تدعوا امبوا اهتايغط بيس © اهاوفطب

 تيارا هللالوسراب الاقف ماسو هيلع 1 الرا انآ ةننوتم رم نال د نإ كلتع

 وا قيس دقردقنه 0 ىغمو مهلع 2 2 هو مولا, لساتلا ليك اه

 ئش لب اللاةف مهلع ةجحن 0 هللا ىلص مهي هب مهانا امم نولبقتسي اف

 اهمهلاف اهاوسامو سفنو لحونع هللا باتكىف كلذقيدصتو مهفىغمو مهلعىضق

 انلنيب هللا ل وسراي لاقف مشعح نب كلان ةقارس ءاجلاق راح نع ماها وتتواهروخ

 انوا ربداقملا هب ترجو مالقالا ه تفح اهف مويلا لمعلا يف نالا انقلخ انناكايد

 اولمعا لاقف لمعلا مفف لاقريداقملا هه ترحو مالقالا هب تفح ايف لبي ال لاق ليقتسا

 اهفرسشا اهدعب امو اهاحضو سمعشلا ىلاعت هللا مسقا ماسقا هذهو هلقاخام رسيم لكف

 لوقلااذهىلع درواو اهدعب امو سعشلاب رو هريدقت رامضا هيف لبقو اهب للعلا اصمو

 نوكف ىلاعت هللا وه كلذو اها امو ءاعسلا و هلوق مسقلا اذه ةلمح ىف لخد دق هنا

 | ترسف نا ام نانا هتعس جاو زوم ال طخ اذهو اهانن نم رو ءاععلا بو رذقتلا

 اها ىذلا ءاعسلا برو ريدقتلا نوكيف نم . ىنعمب ترسف ناو لاكشا الف ةيردّصلا

 تزاف ىا اهاكز نم حلفا دقاىنعملا 6 اهاكز نه حلفا دق #8 ىلاءت هلوق مسقلا باوجو

 نت 0 ةعاطلل اهقفوو بوئذلا نم اهرهطو هللا اهطصا ىا هللا اهاكز سفن تدعسو

 نم هلصاو اهدسفاو ىلاعت هللا اهلضا سفن ترسسخو تباخ ىا ## اهاسد نم باخ

 هرهط نم حالف ىلع هتاقولذخ فرمشاب مسقا ىلاعتو هناحيس هناكف هافخا اذا ىثلا سد

 اهك الها وأ ةسفن ريهطت لوح هنأ دحأ نظيال قد هاضاو هلذخ نم ةراضئلو طاكانأت

 | هللا لو_سر ناك لاق ٌّمرا نب ديز نع ؟مرل قباس ءاضقو مدقتم ردق ريغنم ةيصعملاب

 باذعو مرهلاو لخيلاو لسكلاوزجملا نم كب ذوعاىنامهللا لون ملسو هيلع هللا ىلض
 ىامهللا اهالومو اهيلو تنا اهاكز نم ريخ تنا اهكرو اهاوشن ىسفن تأ مهلا ىبقلا

 اها باوتسإلال ةوعد نمو عبشت السفن نمو عشخمب ال باق نمو عفسبال ماعز م كب ذوعا

 # اها هاوذطب قفمالسلاو هالضلا هلا هياعإاصموقوهو دوك تإ ذك لا مالو قا نإ
 دب: الا

 ١ اهامنا # اهاكز نم جلفادق #9 امه! نايتالا نم نيكقلاو امهلاح فيرعتو ام*ماهفا

 لوط راص جاحزلا لاق 4 سعشلا ةروس ) ملفا دتا 4 ه١ رفح ردقتلاو مستلا باوج ( فادق)

 ماللا نع اضوع مالكلا

 فوذ-# باوجلا ىلقو
 هريدٌق رهظالا وهو

 ىلع ىامهيلع هللا نم دم ديل

 لوسر مهيبذكتل ةكم لها

 5 و هلع هللا ىلص هللأ

 اوبذكمهنال دوك ىلءمدمد

 مالكف لف 51

 اهروجن اهمهلاف هلوقل عبات

 دارطتسالا ليس ىلءاهاوشو

 ىمسقلا باوج نمسبلو
 اهرهط ( اهاكز نم) ئث

 ةيكاز اهاءجواهحلصاوهللا

 ( اهاسد نم باخ دقو )

 ةم ركع لاق هللا أ هاوغا

 هللا اهاكز سفن تاق

 ااه ءإ رش تكباحو
 ةيسدنلا وحن زوحنو

 دعلا لعق ريهطتلاو

 ءاف>الاوصقللاةيسدنلاو

 سسد مد لصا ور وجل ب

 نيسلاىم لدب ءابلاو

 ومع 27 هرركملا

 5 ياط اا 0

 قافدق ( د ) ءايشالا

 نا دا
 اهقفوواهثلعو ءارَع ا

 سفن رمسخ ( باخدقو )

 اهاوغا نم ( اهاسد نم)

 انيادكو (ثياسار
 اصموق ( دوم تيل

 مهنايغطل ود (اهاوغطب)



 | كرتك راصم ايصن ىشفي اذاىلعاف 1 ارق اذاز ارح للا لع انوطمم رابلا ناكل , فطعال لحن اذا رابتاو ا

 'اهعم لمفلا زازبا زج مل ىتح لعفلاو ءابلا ةلْزنم لزْنت مسقلا واوزاب بيجاو ارمع درج او اذ 3 دانا ذا

 . هللماعلكونالمعدل دحاو لماعك -2]014:- تراصو ارجو (نوثالثلا ءز رلا> اصن ةلماعلا اهناك تراصف

 فطعل نا زوج نالمع
 أ الرالإ نارال ماو فاعلا 000 الو ضرالاوا قاذف الاوا 2

 | نطيراهعم هحرط تمزاتسا ثِيحح نم مسقلا لمف بانم ةبئانلا اهسفنب ةراجلا ةييسقلا |

 أ كلوق ىف اهدعب اع واول ١/ طبر نيمدقتملا فرظلاو رورلاب فورظلاو تارورلا

 ا نيلماع ىلع فاطع ريغ نه لوعفااو لعافلا ىلع اذلاخ 7-1 2 ديز برعذ

 ةيفصولا ىنءم ةدارال نم ىلع ترثوا أمئاو اهانب نمو # اهانمامو ءاعسلاو #9 نيفلتخم 03

 | كلذلو اهؤانس هتردق لاكو هدوحو ىلع لدو اهانم ىذلا رداقلا ءوشلاو لق هناك 1 5 2
 1 أ ةاردصم امو (تهااذكف

 | لعجو © اهاوسامو سفنو اهاحتامو ضرالاو 9 هلوقيف مالكلا اذكو هركذ درفا ا

 | اهروط اهمملاف  هلوق :مظنب ليو لعاسقلا نغ لمفلا دري ةيردصم تآأملا | :

 | سفن ريكشتو هب ملعلل ىلاعت هللا مسا اهيف رعت ناالا اهاوسامو هلوش 6 اهاوقتو

 ىوقتلاو وهلا ماهلاو مدآ سفن دارملاو مظعتللوا سفن تلع هلوقىف اك ريثكتال |

 فطام هيل ومعم ىلع

 ان 2 قاشالاب دوداو

 عفرتفادلاخركبو ارمعديز

 ماقم اهمايقل صنت وواولاب

 سفن واهاحكامو صرالاو

 اهئانبو ىا ( اهاوس امو
 اهطس ىا اهوجحو

 ,اوسلا وف ريقلا اهعيرو ليلا نوكي اهبورغبو ىلا دتشيو راهنلا نوكي اهدوجوب | نسحاف اهتلخ ةيوستو
 هناق ولم مظعابو هب مسقأ هناك اذهىلعف اهاس ىذلاو للقو اهانن: نمو ىا ياهانب امو سلو ضعبلادنع ةروص

 ” مات امو شوالاوؤ# اهئانبو ءاعملاو ىا ردصملا شمام لبقو اهقاذاهانن ىممو || 1 اتهمهلاف هلوقل هولا
 0 او اهتلخ لع ىا © اهلونياموإ نيتتو 9 .الآ لح سو ايار ىإز || هجوولا و مظتلاداسف نمديف
 اهاطعا اهاوسىنعمن وكيف دسجلاب مئاقلا ىنعملا ام ديرا ناو دسحلا سفنلاب ديرا نا اذه | امناو ةلوصومنوكتنا
 | ملعلانم كلذريغو ةإ.لاو ةركفملاو ةرصايلاو ةعماسلاو ةقطانلاةوقلاكةريثكلا ىوقلا ةدارال نم ين تروا
 هباطخ هع مهفت ىتلا ةفلكملا ةفيرسشلا سفنلا هب دارا هنال اهركت امنا ليقو مهفلاو ليق هناك ةيفصولا ىنعم
 . نا لاق © اهاوتتو اهروغ ا 8 ال نال نم عمار تا و١ ميظعلا رداسقلاو ءاعسلاو
 |: ابو نات اه اهترعب هنعو:ةيصملاو .ةعالملا اهلع هتغو رشلاو رخا اهل ني سامع | ميك او سفن واهانب ىذلا
 ةتالذخو ىؤقتلل اهايا هقفوتي كلذ ابف لغحو لئقو .اهاوقثو اهرو اهمزلا لقو اهاوسىذلاةمكحلا ىهابلا
 ْ نع (م)روجفلا كاع ىوقتلا نم وملف قلخ ىلاعت هللا نال كلذو رول اهايا 2 نيفللا تركن امناو

 د نوخدكبو وبلا للاتلا لايام تيارا تيصحن نب قار ل لاق لاقليدلا دوسالا ىلا | 2 0 انما
 مهن مهن هب مهانا ام هول ةتسب اقوا قبس دق ردقنم مهيلع ىذمو مهلع ىغق 0 1 مدا 0 ىو سوفنلا
 | ]ف هلع ىشمو ميلع ىغق“ 06 تاقف مهلع ةجلا تتيثو ملسو هيلع هللا ىلس نه ةدحاوو لاق هناك

 | هدب كلمو هللاقلخ *ىثلك تلقو اديدش اعزف كلذ نم تءزفف لاق املظ نوكي الفا
 سفن ل دارا وا سوفناا

 تاك 0195 ا
 1 . 3 اند 0000

 ]|| ريتخال الا كتلاس اب درا مل ىنا هللا كل اتف نول لعش امع لثسي الف ا
 شلل در نات تامر لاقت قوتي سبر لاه ا لكن اهروجت اهمهلاف ١) س

 "> (كلتع) 3 رخآلا و نسح اهدسحا نا اهمهفا ىا اهتيصممو اهتعاط اهملعاف ( اهاوقتو

 | احامطامو ضرالاو )هسقنب مسقاهللا وهو اهقلخ ىدلاو ( اهانبإمو ءامسلاو ) لبللا ةِلْظش ىلح اهالج اذا راهتلاو

 > نينذالاو نيئعلاو نيلحرلاو نيديلا نيد وع ىذلاو ( اهاوسامو سفنو ) ءاملا ىلع اهطس ىذلاو

 ْ ءالوعبو ةكفاقتت هللا مقا ىف كانا لئن اهل نييو اهفرعف (اهاوقتو اهروخ "ل )ماعلا كاد



 تدمي تي تيل ا ا حل دع لل

 تدهورت تيس يش 0 بة لا

 هثفاغاو هتقبطا اذا هدم تالا ثدصوأ ند ةقطم ىا صحو ةز#-و ور# وأ زمهلاو (ةدصؤمرا ميلعأل

 ( اهاحضو سمشلاو ) ( ميحرلا ن نم رلا هللا مس 0 © نا ةارقع نس ىهو ةيكم سمشلا روس عا هللاو

 رولا و ءاقلا فاول « نيا ل 0 هي هاا/ زؤ- اهناطلسماقو تقرشا اذا اًوضو

 ةزمحو ورم<وبارقو هتقلغاو 50 وانم ةقبطم ةدصؤم رانميلعو#
 مسقاال ارق ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع © نلا نم ءاومهلا نمنح
 ةمايقلا موب هيضغ نم نامالا ىلاعتو هناحح هللا ءاطعا بلا اذهب

 4 6 نع يار مشلا ةروس #

 مد محلا نمحرلا هللا ع 0-١

 مضلاو راهنلا عافترا ةوكضلا ليقو تقرشا اذا 7 ه6 اهاعضو ىعشلاو »
 4 اهالئ اذا رمقلاو 8 فصتني داكو راهنلا دتما اذا دملاو حفلا, ,اهضلاو كلذ قوف
 لاكو ةرادتسالا ىفوا ردبلا ةليل اهبوسغوا رهشلا لوا سعشلا عولط هعولط الت

 ةلللاوا راهتلا طسنا اذا ىلجت اهناذ سعشلا ىلح © اهالج اذا راهنلا و 8 رولا
 نعثثلا ىنفب 6 اهاشغياذا ليالاو و اهب ماعلا اهركت د رجيم ناو ضرالاوا ايندلاوا

 مث اهنم جر#الو حور اهف لخدبال اهباوبا مهلع ةقطم ىني © ةدصؤم ران مهيلع
 هدارع معا ىلاعتو هئاححس هللاو

 7 ا نوءبراو ةعبسو 00 3 ك١

 م7 ميحرلا نمحرأا هللا مسلإ 1-0

 عقترت نيح ىعشلاو اهءوض ادب اذا ىا 6 اهاهضو ىمشثلاو # لجو نع هلوق ©

 لصاحوهو سعثلار ونوه ىطشلا نال هلكراهتلا ل ليو اهءوضوفصيو -

 مثلا رء وه ىلا لقو هلكراهتلا ف

 فصنلا ىف كلذو اهعبت ىا © اهالث اذا رمملاو 8لاوقالا فعشا اذهو اهرحىوق
 لسبيقؤ:نوتلا ىف اًهقلختو ةءاضالا ف ىمقلا اورو نعتلا تب ف اذار ربشلا ند ندا

 ليقو ضيللا 8 كلذو ردتسو هءوض لمكي : ناح كلذو ةرادتسالاى اهالت

 لالهلا رهظ نيغحلا تاع اذا نيثلان ٠ ةلكل لوا ىف 1 عولطلاىف اهعبت اهالت

 وهو هروب اهفشكو ُهايضب ليللا ةملظالج ىنمي # اهالج اذا راهلاو © اهعبت هناكف
 نيح سهلا ىعفي ىا 46 اهاشمي اذا لبالاو #9 افورعم هنوكل روك ذم ريغ نع ةيانك

 اهروندتشا اذاف نامزالتم اهرونو اهرحنال س

 ا نال ةقيقحلا ىف ى 9 مثل ها نم ' ةعبرالا ماس .ثالا ه هده مه لصاحو قاف الا ا بيغل

 لوالا فصتلا ىف كلذو

 0 دك روشلا نم

 ةانلاو) رودلاى ىلا
 سعثلا ىلح ( اهالج اذا

 كلذو نيئارلل اهرهظاو |[
 هطاسس ا وراملاخافتنا دنع

 تقولا كلذ ىف ىلت

 ريضلا ليقو ءالجتالا مات
 ناوضراللواامندالو|ةلظلل
 كرئامهلوةكرك ذاهل رجم

 ليالاو)ةباد نماه رهظ ىلع

 0 ادي (اعاعشب اذا
 ىلوالاواولاو قاف الا رضتف
 قاشالاب مسقلل اذهوحىف

 سلا نال

 ضعبلا دنع ةيناثلا اذكو

 فاطمللة ناثلا لل ادنعو

 مسقلا ىلع مسقلا لاخدانال

 زوسجال لوالا مات لبق
 تامجول كنا ىرتالا
 مثوا ءافلا ةلك اهعضوم
 اهو هلاح ىلع ىنعملا ناكل
 واولا اذكف فطع افرح

 جتحا مسقلل اهنا لاق نمو

 ناكل فطعلل تناكول اهناب
 هلوقنال نيلماع ىلع افطع

 واوب رورح الثم ليللاو
 بوصنم ىثغب اذاو مسقلا

 وه ىذلا ردقملا لمفلاب

 ىف واولا تامج ولف ممسقا

 اهتالكوةرسشع سمح اهتايا ةيكم اهلك و نما نك ىَط ةفلنةقطم (ةدص ٌكمران مهيلع) مهلاعم

 قساع نا ع هدانسابو (ميحرلا . نمر لا هللامسرل 3 * نوعبراو 2 ءسو اتا اهفورحو هلك واسع عبرا

 لؤا سمشلا عت ” لوش اهعس ) اهالئاذا رهقلاو ) اهثوضو نمفلا هللا مسقا (اواوضو" سمشلاو ( ىىلاعت هلوق

 راهنلا ءوض ىشفي اهاشغباذا ليللاو لوّش رذؤمو مدقم ( اهاشغناذا ليالاو اهالجاذا راهنلاو) لالهلاىؤر ةلل



 ىعا-ت:لا ماعطاواٍباقرلا كذ نم ةحلاصلا لاالإب معتلاو ىدايالا كيا دنيا 13 ىبب (]ونمأ نيدلاوه نك ع
 . قاقئالان| ىنعملاو معنملا ل معنلا طمش لب ريخ لك ساساو ةعاط لك لصاوه ىذلا ناميالاب منك اسملاو

 ةرركمالا ىضاملا عمال لمعتست القو افلا ءايرلا ىف اد و نا ال هللا 0 عفان ىض ص هج ولا اذه ىلع

 " هريدقتو تارم ثالثال داعا هناكراص ءايشا ةثالثن ةبقعلا ماحيثا رسف امل هلال عصفالا مالكلاىف رركت مل امئاو

 ةطاصلا لمط ةدكعلا ةمعقلاو ةقشمو ةداشلا ةرواحلاو لوخدلاماعتالاو نمأ الو 5 معطا الوةقر كف الف

 ْ ةدهاج ةديدش ١ هللاو ةقع نسما نعو سفنلاةدهاجمو ةقشملا ةاناكم نم كلذىف امل اهلاماتتا اهامعو ةيقع

 ورمع وباو ىكم معطا وا ةبقر كف ةباتكلا لام ىف ةناعالاو قرلانم !هصيلخم ةبقرلا كفو هللادنع اهءاوثهنكو
 مهريغ ضارتعا ةبقعلا ام كاردااموهلوقو -22015]*- ةيقملامحتكا ( نوثالثلا ءزجلا ١ نم لادبالا ىلع ىلعو

 انكسموااهني معطاالو ةبقر كفالف ىنملاذا ةرركمالا عن داكتال اهنافمل عقومال عوقو ىلع ماعطا وا ةبقر 1
 رقتفا اذا برتو بسنلا ىف برقو عاجاذا بغسنم تالعفم ةبرتملاو ةبرقملاو ةبقسملاو : ماعطاوا ةقركف اهماعلا

 هلوقو محننا نم لادبالا ىلع يطا وا ةبقر كف ناسكلاو ورمع وباو ريثك نا أرقو || ةبرقملاو ةعاجملا ةبفسملاو

 نم ناك مث ٍِه اهباوثو اهتنوعص هتكردي مل كنا ءاتعم ضارتعا ةيقعلاام كاردا امو | رقفلا ةيرتسملاو ةبارقلا

 ةيترلاىف ماعطالاو قتعلا نع ناميالا دعابتل مب كفوا محتنا ىلع هفطع © اونمآ نيذلا
 #« ريمان قاضعب مهضعب ىصواو 6# اوصاوتو #9 هيتاعاطلا رئاس طارتشاو هلالقتسال |

 ىلاعت هللا ةمحر تابججوميوا هداع ىلع ةمحر لاب # ةمحرملاب اوصاوتو # هللا ةعاط ىلع

 اليلد هانبصن امب © انناي اب اورفك نيذلاو لف نِعلاوا نيهلا © ةنيملا باعسا كئلوا وف
 موشلا وا لاعثلا # ةمأشملا باحصا مه # نآرقلاب وا ةجحو باتك نم قحلا ىلع
 فال نأ ريعشلاب رافكلاو ةراشالا مساب نينمؤملا ركذ ريركتلو

 عاجاذا بغس نم تالعفم

 نالف لاش بسنلافبرقو

 برتو ىترةموذوىارف

 قا كمون

 ءاذام/ قركف اعلا

 مويلا فصوو لبازملا
 هذهنا نبب م رقفلا ل ”ىش هشالبارتلا ىف حورطملاوه سا.يعنءا لاقو هرضو

 ناكزا هنا ىنعملاو *# اونمآ نيذلا نم ناك مث © هلوقب ناميالا عمالا عفنتال برقلا | 2 مهلوقك ةغسم ىذي

 الو برقلا هذه هعفنتال انمومنكي مل ناو ةبقعلا امحمتمناكو برآلا هذه هعفنت انمؤم

 ضئارفلا ءاداىلعربصلا ىلع اضعب مهضعب ىصو ىنمي «ربصااب اوصاوتو 9 ةبقعلا محتل || ىإ | ونما نيذلا نم ناكمث
 ةراشالا هيفو سانلا ةمحرب ىا © ةمحرلاب اوصاوتو #9 هيهاونو هللاما وا عيمجو )ل م لقو ناعالا لع
 باوصا قف لاصخلا هذه لها ىنع © كلوا ِِظ هللا قاخ ىلع ةقفشلاو هللا ما ميظعت ىلا 1 5 00 دال ا

 ةماشلا بام ل ان هاروت تدار جنا ١ نع 1

 ىعمو بصن وذ ىأ بصأت

 3 هدعاسو ناميالاىخارتل م

 20 «مهلع) لمع تبثبالو هريغىلع قباسلاو» ناممالاذا تقولاىفال ةقدصلاو قتعلا نعةليضفلاو ةبترلا ىف
 . محارتلاب (ةمحرملاباوصاوتو) نمؤملااسىلتني ىتلانحلاو تاعاطلا ىلعو ىصاعملانع ( ربصلاب اوصاوتو ) هبالا اص

 'ئالدب انآ رقلاب (انتاياب اورفكنيذلاو) ةنهملا باكا نم تافصلاهذهب نوفوصوملا ىا ( ةنهما باساكئلوا ) مهنبب اهف
 - نييلع ميئاشملاو مسفنا ىلع نيمايملاىا مؤشلاو نِعلاوا لاعشلاو نييلا ةماشملاو ةنيملاو لاعشلا باعحا (ةماشملا باعصا مه)

 اوثاحت(اوساوتو) نآ رقلاوماسوهيلع هللاىبص دمحت اونمآ مهبر نيبو مهنياهن (اونمآ نيذلا نم ) كلذعم ( ناك مث )
 نيكاسلملاوءارقفلاىلع محرتلاب ( ةمحرملاب ) اوثاحت ( او_صاوتو ) ىزارملاو هللا ضْئارف ءاداىلع ( ربصلاب )
 دمحم ( انئاي اب اورفك نيذلاو ) مهنيع مهباتك نوطعي نيذلا نالها ( ةنهلا باحصا ) ةفصلاهذهلها( كئلوا )
 مهباتك نوطعي نيذلا رانلا لها (ةمأشملا باعسا مه ) هباصتاو ةدلك نآ رقلاو ملسو هيلع هللا ىلص

 0 مي



 لدفع 7 2

 هسيلا هللا هلسرا نم ةوادع ىف هقافنا نم هلاريخ كلذ نوكي نابغسلا ماعطاو باقرلا |

 لوخدلا ماخقالاو اهزواج الو اهمحتقن مل انعم لبقو مسو هيلع هللا لص دمتوهو ||
 ناطيشلاو ىوهلاو سفنلا ةدهاجم ىلاعت هللا هب رمضل ثم ةبقعلا ركذو ديدشلا يصالاىف |

 لمح مل لجو نع هللا لوس ةبقعلا دوعص فاكتب ىذلاك هلْ ربلاو ريا لامعاىف

 ةيقعلاب 50 ىلع بونذلا لّقث هش هنا ليقو ماعطالاو ةقرلا قتعب ةقشملا هسفن ىلع

 رمع نا نع ىورو اهزواحو ةيقعلا مهلا هك نك ان ل وا ةيقر قتعا اذان ظ

 ةعاطب اهومحتاةرسحلا نودرانلا ف ةديدش ةبقعىليقو منيح ىف ليج ةبقعلا هذهنا |

 رانلاىف سدرك 1 مهنمو نولازلامهنمو انحز فخر نم مهنمو ريسل ٠ لج رلاكر ء؟ نم

 ةقر كف 0 ةيقعلا:ماحتتا ام كاردا امو ىا

 امتاكمىطمي وا كلم ىف 0 ةيقرلا لح رلا قدمي ناب كلذو اهنع ةيدوعلاو قرلالاطناو

 ١ نم ةءادق تناك شق فر قتعا نمو هتيقر كاكفىف هفرصيإام

 قئعا ةلسم ةقر قتعا نم ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع ىلاء5 هللا ىذر

 هدكس ىوغيلاىورو ه>رش هد رفىت>راثلا نم هئم اوضعاهتموضع لكب هللا

 المي ىلع هللالوسراي لاقفماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا ىبا عا ءاحلاق ب زاعنبا

 ءاريلا نع

 اهنمثىف نيعت نا ةبقرلا كفو اهقتعب درفنتن ا ةئسنلا قتعال لاق ادحاو اسلوا لاق
 ْن امظلا لاو علا اجلا معطاف كلذ قطت مناف ملاظلا محرلاىذىلع ىلا 5 هما

 ىنءم ىف ليق وريخ نم 0 كلا تكف كلذقطت مل نافركنملا نع هناو فورثملاب ا

 اهريضمىتلا تاعاطلاو تاداعلا نم هفلكت اعوةبوتلاب بونذلا قرت نم ةقر.شف هال
 موب ىف ماعطا وا * رانلانم اهب صلختو ىربكلا ةيرخلا ىهف ةنملاو هللا ناوضر ىلا

 ةبارقاذ ىا © ةبرقم اذ امين # عوجلا بغسلاو ةعا# ىذ موي ىف ىا # ةبغسم ىذ

 1 5 هل اهق هلام قشا الهف ىا 5 ةيقعلا َّ اللف ١ 3 سابع 1

 هرقفنم بالا قطل دك نا © ه0( [كض را 9 يار و 0

 دابا كمال

 ١ ةراره ف انعقد اذ

 | ةبقرلاكفو ةيسنلا تعا ةلثسملا ةضرعا دقل ةئيطقعا ترصقا تنكنللاق ةنملا ىنلخدي

 ةبقعلا ملا الف ) نيبدنلا
 3 كف ةيقعلا ام كاردا امو

 ىد موي ىف ماعطا وا ةشر

 وا ةبرقم أذ امك هش 3

0 

 منا الف ) نييدثلا قيرط

 زواح له لوس ( ةبقعلا | ..

 0 000 ١ ةثالث ةريسم فنسلا داس منهج نآم ىلع برضي طارصلا ىف :لبقو سفنلا ةدهاخمو 1

 ا ١ 14 ا امك تطاطخبو باور تتح نانا راحو م الهس ا ١
 1 2( د هع رانلاو ١ مهتموودعل لج رلاكر ب نء مهنم و سرافلاكر ع نه مهنمو كفسانلا خول 9 5 10 0 8 ا فطاقا قربلاكر ع سس سانلا نق سوكنم رانلا ىف سودكمو د جانو ماسم جانف

 هنا انفلات ( ةقرأ
ف ها أم ناب 3 * جاهلا قار ْط كلسالهف 3 آلا ئدم ليقو

 كف اه 8 لو - )ا 4 1 8 .ةعلاامكلا رداام و #8 ىلاعت لاق

 ما|ا» ٠ دال ًّ ًّ ا

 | لاهو ةقرا ا ةيرحلا باحلا وهو ةبقرلا قع ىنعي#
 .ةبقر كفدق نمالا ةبقملا

 بص تأرق اذاةعمأ قتعا

 قماعطاوا ) ءاتلاو فاكلا

 ةعا ىذ ( ةيغسم ىذموب

 اذ ( ةيرقم ازال ) ةدشو

 (ةيرتماذائكسموا) بارق

 دهبلا نم بارتلاب قسال
 ئثدال ىذلا ناكسملاو



 | املا ات الإو زاقثالا لا اوعادم ءاضقلالبحاطون ص لزم نوتلا ىذ نعو رح إلا دلادشو ايئدلا شاصن
 دشالا وباوهلبقمن دباكيام مهنم دباكب هللا لور ناكنيذلا شيرق ديدانص ضعبل ( دحا هيلعردش نانا بسحيا )ىف
 ةماق موقت نا نا 1 فعضتملا هموق ىف ىوقلا ديدنصلا اذه نظيا ىنعملاو ةريفملا نب ديلولا لقو

 .تكلهال وش )هناو مولا كلذ ىف 4 015 زف هل وش ام ركذ مث (؛ نوثالثلا ءزحلا + هنم ماقتنالا ىلع ردقب ملو

 | امم مالسلاو ةالصلاهيلعل وسرالةءلستوهو هدعبامو توملا اهاهتنمو هقيضمو محلا ةيظ ا عج اريثكىا ( اديل الام
 7 ارديوا ثك | هنم دباكي' ناكىذلا مهضعب ©« بسحب أ## ىف ريعغلاو شي رقنم هدباكي ناك || رثكىا دبللام وهو ةديل
 0 ل ل ا هين تع اطلس ناو كلا دال ا عر | هما اهترتك ديرب عاف
 ِ دحا هيلع ردّقب نإ نا 8 ناناللوا مهنم دحأ لكلوا ءامدق لزتالو عطقتف أ ةياهاللا لها ناك ان
 ' تلا دبلن ماريثك « ادبا الام تكلها 8 تقولاكلذف ا 6# لوس 6 هنم مقتنف ىلامو مراكم ابموعتل

 أ هريانابحبأ# مالسااهيلعلوسرلل ةاداعموا ةرخافمو ةععسدقفناام دارملاو عتااذا (دحا هرب منا بسحا )
 ' وأ ةيزاجف ءارب هلا نا ىتي هع هلأسبف كلذ دعبوا قفنس ناك نيح © دحا || ققتي ام قفل ناك نيح

 "ل اناسلو © ام«يرصبس ## نينيع هللمجت ملأ © هلو كلذ ررق مث هيلع هيساجن
 | لكالاو قطنلا ىلع ام© نيعتسيو هاف ام« رتسي © نيتفشو © ءرئاعغ نع همجرتي

 | هلصاو نييدتلاوا رشلاو ريخلا ىتبرط © نيدجتلا ءاثبدهو 9 اهريغو برشلاو

 ا

 هللا نا ىنعي اراختفاو ءاير

 هيلع ناكو هارب ناك ىلاعت

 هيلع همعن ركذ مث ايبقر
 | (نينبع هللمحت ملا ) لاقف

 ||(اناسلو) تاس رملا امهم رص

| 

 .ايوق اديدش ناكو متح نب ةدلك نب ديسا دشالا نأ قتل ةودؤف ىادكق .لفو هريس ىف امع هب ريسعي
 / ه_#آ#آآ : 5

 ا نا كادي اذكو اذكهلف هنع ىنلازا نم لوّشو هيمدق تحن ىظاكعلا ميدالا عضي

 ظ د بسجلا هو هيمدق عضوم رده مدالا كلذ نم قسو اعطق آلا هيمدق تحن نم عدم

 | هلا هسفن ىف هتدشل نظيأ ىندي # دحا هيلع ردّ نا نا 8 هتوق نم دشالا ابا ىنعي

 هرغثاحهم رتسي (نيتفشو)

 قطالا ىلع امهم نيعتسيو

 ينلاو برشلاو لك الاو ّْ
 قبرط(نيدهتلاءانبدهو)

 نييضفملا رمشلاو ريخلا

 ١ نظيا ىنعي 4 دحا هرب ملنا ببسحيأ 9 سو هيلع هَّللاىلص دمع ةوادعف ىندي ضعب | ليقو رالاو ةنخلا ىلا
 | هنا هلوقىف ابذاك ناكل بقو هقفنا ميفو هبستكأ نبا نم هلام نع هلأسيالو هرب مل هللا نا || رفاكلا نافيا ( بسمتا )
 | مث هتقفن رادقم 6 هلم كلذ رب ل هللا نا ناغيا ىندملاو لاقام عيمج قف ملو قفنا أ رده نانا)هتدشوهتوقف

 | هللاعننا ىنعي *# نيتفشو اناسلو نينيع هللمجت ملا #8 ىلاعتلاقفريتعيل هيلع همعن هركذ || , دش لح وب ( انج هلع

 | نبا لوب لجو نع هللا نا ثيدحلا يف ءاحو هركشي ىك ام هررقب ةرهاظتم هدبعىلع || هللا ىني دحا هتبوقعو
 ناو هيلع قبطاف نيتقبطب هيلع كتنعا دقف كءلع تمرح اف كناسل كعزاننا مدآ
 . كعزان ناو هيلع قبطاف نيتقبطب هيلع كتنعا دقف كيلع تهرح اهث هلرصب كعزان

 © نردجلا هانيدهو 98 هيلع قيطاف نيتقيطب هيلع كتنعا دقف كيلعتسمرح ايف كجرف ا

 ديسان ةراكىنعي ( لوس )
 ةريغملا نب ديلولا لاَشو

 تقفنا (اديل الامتكلها)
 : 2| دم ةوادع ىف اريثك الام
 9 سابع) هعينص هللا رمل( دحا هزيل نا ) رفاكلا نظيا ( بسحتا ) أيش كلذ ىنعفنم ملف مالسلا هيلع
 امن عفريو مضي ( نيتفشو) هبقطن (اناسلو) ام«!رظنب ( نينيع هل لمجت ملا ) لاقف هيلع هتنم ركذ مث ال ماقفنا

 ظ لاقيو رمشلاو ريخلا قيرط نيقيرطلا هلانيب ( نيدهتلاءانيدهو )



 هيلع مسقملاو مسقلا نيب ضرتعاو قاشملا دباكم ىف ارومغم قاخناسنالاناىلع هدعباعو ماركا دابلاب هناصس

 ديلا لخشلا 6 هك سرا ذانلا اذه لكشلا كلم رح مظع ىلعكلثم نا ةدباكملانمو ىا (دلياا اذ لح تناو)هلوشب

 ىلع ثمعلو هللالوسرل تيش هيفو كلتقوكحار >ا ن ولسا و ادب طا ماوس الأ نوهر 2 س ردح رمش نع مرا ريغ“

 هللال وسر ىلسوا هتوادع ؟دلبلا ةروس ىف مهلاح نم ببجلو ه7[ 81 زه»- ةكم لها نم دباكي ناك ام لامتحا

 ناسناالا نا ىبعء داب مسقلاب ناكل رخدا اراعهشاوهلضف كب كلا رابط فكان اوةالصلاهم 0-1 هديقو

 كادشلا ةاساقم نمولال

 1 كللالحوا هريغىف ديصلا ضرعت لولاك و كض رد لوهتسم لح لق قو هلها قرمشب

 ةكمعف دعو ناب ضرتعاو فلا
 * دلاوو 0 ماع هللحا اع دعو وهف راهنلا نك ةعاس دي رئام هنق لع نا

 هّنرذ 0 دلوامو 9 مالسااو ةالصل اه«لعمهارباوا مدا دلاولاو لإنلا اذهىلع فظَع

 00 ىنءل نم ىلعام راثاو ميظعتال ريكتتلاو ماسو هيلع ىلامآ هللا ىلص دمه وا

 هنعسيفنتلاو ةءاستللا مق

 اذكب لح تناو لاثن

 هب ل كاد ىا لكلا

 0 عاصت لقتسملا ىف ند ةقشمو بعل 0 00 ناسنالا انةلخ دقل 39 تعضو اع < ماعا هللأو هلوق

 1 0 ١" اهذ ٠و دئادشلا ىف لازيال ناسنالاو ةدباكملا هنمو هدكت تمجو اذا ذك لج للا

 هيلع تق ىلاعت هللانا كلذو || هب ميقم ع 5 دلللا اذه لح تناو # نب رسسفملا عيمج لوقف 1 ّى بالو ةمايقلا

 تحف امو هلاهلحاو ةكم || ىا لح ليقو اهم 0 هيلع هللا ىلص هنا لجانم ةكم ةمرح مظع هاكف هيفلزان

 هلتاحا الو هلبق دحا ىلع | سانا ىلعام كبلع سيلرسالاو ل نه ديرتام اف عنصت كلتاحا ىنءمللاو لالح

 ءاشام مرحو ءاشام لحاف ]| لطخ نا لتش ىماو 1 اتى عفلاموب ةكم هلرلج وزع هللا لحا اهلالعسا ىف مالا نم

 قاعتموهو لطخ نا لتق موق ء ءامد 3 موق ءامد لحاو اهريغو ةبايص 0 سقمو ةنكلا راتساب قاعتموهو

 رجسملا لذ. دنمو نما وهفدباب قلغانمو نها وهف نايفسىبا رادلخد نملاقفنيرخآ نب سيقمو ةعكلا راتساب
 انورعو اهريغو 1 1 لحتمو ضرالاو تاوهسلا قا مون 1 مر>هللانا كلذ دعب لاقمت نما وهف

 تناوهلوقريظن ونايفسإا |١ ةءايقلامو.ىلا هللاةمرحم مارح ىهفراهن نم ةعاسىلتاحاامناو ىدعب دحال لحنالو ىلبق
 كلذعمو اهتهرحو اهفرشو اهردق ظعىلع كلذلد ةكمب مسقا امل ىلاعت هللا نا ىنعملاو كناهلوقلابقتسالا ىف لح

 اًذهف هدب . لعاابعت ناو اهف لئتاش ىت> هل اهلح هنا لس و هيلع هللا ,ىىبص هس دعو دقف

 نا لايةسالل هنا ىلع اليلد ١١ :رصملا دعب ليقتسملا ف هلع اهحتفي نا ةكك ميقم وهو ىضاملا ىف ىلاعت هللا نم دعو
 آو قاشالا ةكفو راو 0-5 : ل 0 ٍ

 ير 2 0 : نوهر# مهناىأ دليلا ادهم لحتناو هلوق ىنعمو ليقو دعو كناكف اهم هجوزردخو

 اهلوزت تك نك 0 مدا ىعل 3 دلوامو دلاوو 2 هنم ك>ارذاو هيف كالتق نو اديص هب اولتش نا
 امو دلاوو ) حفلا لاي اف

 وا هدلوو مدا اه ( دلو

 مهاربا وا ءدلوودلاو لك

 وا ند ىسعع امو هدلوو

 انقلخ دقل ) ىذلا ىنعع
 3 تاج ) ناسنالا نا دياكيام دياكي اماه هللا قا مل ليقو ةدشلا ديكلا لصاو هنومو هنايحو هشاعمو

 هتيرذنم نيطاصلاو ءايننالابو مد ايو اهتمرحو اهفرشل ةكمب ىلاعت هللا مسقا هتيرذو

 لاك هلوق مسقلا باؤ>و هب ١ مشل ىد هلذمر >الأؤ هترذ نم ناك ناو رفاكلا نال

 ايندلا بئاصم دياكي ليقو بص َْق سابع نا لاق 0 دكىف َْن اشنالا انقلذ دقل هك

 هلاصفو هماطفو هعاضرو هبدالوو 412 نم ةدس لاق اًضنا هنعو ةرد الا اكسو

 لاّشو كدعبالو كلقدحال لحالام دإءلا اذه ىف كلهللالحا 6س 56 اخو اق لوس (دالااذءلحتناو) ةكم

 هود دلوامو مدا دلا ولاف 0 دلوامو دلاوو ( دإلا اذه ف تعئصام لح 3 تن لاشو دليلا اذهب ل زان ل>تناو

 ةدشو ةوقىف دكىف لاش ةرخ الاو ايندلا يما دياك,لاشو ةماقلا لدعم (دكىف) ديسا نت ةدلكىنعي (ناسنالا انقلخ



 ةلمح ىف ( ىدابع3 ىلجداف) تلمعاع هت ها 2ؤح هادنع (ةدضم) «نوتالثلا عل تينوااع هللا نم ( ةيضار)

 ىمظتناو نيطاصلا ىدابع

 ل و)مهكلسفف
 عمئا ةديبعوبالاقومههم

 ىا ىدابع نيبوا ىدا.ع

 ىنلخداو لاقأك ىصاوخ
 نيماصلا كدا.عىف كتم رب
 هانعمو حورلا سفناا لبقو

 ىدابع داسجحا ف ىل> دا

 دوءسمن هللادبع ةءارقك

 تاه الو ىدنع دج ق

 ءاح فئاطلاب سابع نا

 | لا ايا

 نقد 1 ةيقعل ل

 ىفتلز' لق اهالث ئه ردبإ

 ليقو بلطملادبعنب ةزخ

 2 الكظ كال

 لها هءلص ىذلا بخ ىف

 ف ةماع ىه ليقو ةكم

 مو. .ةريعلاذا نينمؤملا
 بيسلا صوصخلال لفالا

 ىهو ةكم دلبلا ةروس ©

 ©« 2 نورس
 (محر لا نمحرلا هللا مس 2

 مد (ديبلا اذه .مقأال)

 شا ل ىنعلإ

 كنع دم

 ىف ىلخداف ) ديحوتلاب
 قالوا ةعزىف (ىدابع
 ىتلا ( ىتتح ىلخ داو )

 لل تدعأ

 1 رولا هد

 هك اهإك ىهو دا | 0

 اهتالككو نورمشع اهتايا
 اهفورحو نونامثو ناتثلا
 # اف رح نورمشعو ةئالن

 ( دإبلا اذهب ) مقال وشب (مسقاال) ىلاعتهلوق ىف سابع نبا نع هدانسابو ( ميحرلا نمحرلا هللامسب)

 0086 21 و سلا وأ سدنلا لاعإ) :دوجوم نادبالا لبق سوفنلا تناك لاق نم
 نيحلاصلا ىدابع ةلج ىف « ىدابع ىف لخداذ © ىلاعت هللا دنع #4 ةيضرم #8 تيتوا
 ةيسدقلا هاوجلاناف مهروذب ئضتستف نيب رقملا ةمز ىفوا مهعم © ىتج ىلخداو
 ىلإ ناو :راد ىلخداو ف تقراف ىتلا ىدابع داسحا ىف ىلذدا وا ةلباقتملا ايارماك

 هلرفغ رمشعلا نان الإ قرد ىتلا نع * كلتددعا

 ةمايقلا موب ارون هلتناك ميلا

 3 لورشع ناو 1 للبلا ةروس 0

 6-0 ميحرلا نمحرلا هللا معسلإ ريخ
 ا مارحلا دليلا ىلاعتو هناعس مقا © دابلا اذهب لح تناو دلبلا اذهب مسقاال © |
 ريش عل ا
 أ
 أ
| 

/ 

 3 ْ كالا ناس 1 ل ةنيط حنو ةيبط جور ضرالا نه 00006 "ل ءاحرا ىلع

 لماكمل لاَش مث * لروممتف هلال لح نمح لا اهب ىنْوي ىت> اهنلع ىلصالا كلعالو اها |

 اعارذنوهيسف هربق هلع عسو.ف صم وِ م م نينمّؤملا سفن | عم اهلمحاف سفالا هذهم بهذا

 ذا رقلانم تح هعم ناكناف ناََرلاَو حدد 9 هيف هلذيشإو هلوط اعارذ نوعيسو هضسحع

 0 دو حلا لكم هلم نكت وإ ارق ىف نيعشلا نكي ناو هرون هافك
 ةعطق لسراو نيكلم هيلا هللالسرا رفاكلا ىفوت اذاو هيلا هلها بحا الا هظقوب الف

 ةثّيا سفنلا اهتبا لاقيف نشخ لكنم نشخاو نتنلكنه نتنا ءاسك نم ىا داجم ن
 كير ىلاىجرا هلوقىدم ىف ليقو نايضغ كيلع كءرو ميلا باذعو.منهجولا 0

 عجم نا حاورالا هللا سم أي ف ثعبلا دنع كلذ اهللاَس اعاو دسحلاوهو ك.حاصولا ىا

 اوحارا ليقو ساغنا نع ةاوزو كاملا ءاطعو ةمركع لوةوهو اهداسحا ىلا
 هللاوضر ىا «ةيضرم# كلدعا امب هللا نعىا © ةيضار #9 هتماركو كبر باوئرملا
 اهلل يبق ةمايقلا مون ناك اذاف ةيضرم ةيضار كبر ىلا ىمحرا ارندلاىف اهاّلبقو اهنع

 5 ىتنج ىلخداو  نيفطصملا نيطاصلا ىدا.ع ةلمح ىف ىا 6 ىدابعفف ىلخداف ©
 راط هقلخ ىلعريمل لا 1 هتزانح تدق فئاطلا سا.عنبأ تامر حن ديعسلاق

 "ا اك نم ملسو هيلع هللا ىل اص

 راش اها 1

 هوقو ند مشل

 ومو

 لثم رون هلل اءح ع

 اجو ضرار وبندر باو هع

 ىردال ربقلا ريفش ىلع 35 الا هده تبلت نفد لق هنم احراخرب ىل أ 9 هشمن لذ دق طق

 422ا-23 ىل> داف ة هد سف ةضار كير ىلا ىق>رأ ةعكلعلا سفنلا اهتنا ا اهالاث نم

 لا ةنكمطملاسفنلا أهتنااي ةباالا هذهريسفتىف ةراشالا لها ضع لاقو ىتن> ىل>داو

 ملكا هللاو ةرخ الا لبس كولسوه هيلا عوجرلاو اهكرتب كبر ىلا ىمجرا ايندلا
 *« نانو ةيا نورشعو ةيكم ىهو دلبلا ةروسريسفن 9 ا

 0 افرح نورشعو ةئاعالثو ةلك نونامثو 9

 مد ميحرلا نمجرا هنا م

 ةروسلواىف مسقا ال هلوق ىلع مالكلا مدقت © دللا اذه مدقاال #لج وزع هلوق »

 3 1 «ةمايقلا)

3 

58 



 ا
 حور كا ىحرذا ةييعطلا نقلل اها ىح رذا لايف ةنلا ند ةنعب هيلا لسراو |
 ةكئالللاو هقناىف دحأ هدو 0 خت بيطاك جرد ضار كنع كنرو ناءرو أ

 تاي .ةنئافلا ةايلا'ىف ةطلاكملا قامعالا كمدق ىتيلاب ىإ' ةرحس الا اخت ضر ده (قاط كشف ل 1
 (قثوبالو) موللاكلذىفهددحو هلليمالانال ددحا هللا باذع ىلوال ىا(دحا هباذع بذعبال ذئمويف ) ةقانلا

 دحا قئوبالو هللا باذمك ادحا دحا بذعيال قفاثكلا بحاصص لاق ( دحا هقاثو) لالغالاو لسالسلاب

 عج رو ماسو يلع هللا ىلع 1 ةروسإ هللا ل وسر ةءارت ىو <01 1 زق»> ىلع قث بالو بذعي ال هللا قاث وك ادحا

 هرتعرخا ىف ورميوب اهلا 0
 ناسنالا ىلا عج رب يعشلاو

 ركذتلا اذهناف ةبوتلا لوبق بوحو مدعىلع هب لدتساو هلبقام ضقانس الث ىركذلا
 ايثدلاف ىئايح تقووا هذه تاي ىا ©« ناطتمدقىتلاب لود 9 ةلوئقمزيغ ةبوت
 نيرفاكلاوهو فوصوملا لا وجا ناو هلعش ديعلا لالقتساىلع ةلالد ع اذهىف سلو ةحلاص الامعا

 ىأ ف اخ ن.ىباوه لبقو |١ ءاهلا © دحا هقاثو قئوبالو دحا هباذع بذعيال دئمويف 9 هئم انكمم ناكنا ىنئدق

 ادعت لثم دحا تذعيال ١) ناتيالوا ل هلك رسالا ذا ءاوس ةماشلا مور ةقاثوو تلا امنع ىلا

 لثم لسالسلا قئوبالو لوعفملاءانس ىلع بوقعيو قناسكلا اعأركو هنوبذعي ام لثم ةينابزلا نم دحا بذعيالىا

 ءرذك ىف هيهاتتل هقاثو ل ىفنلا ناف ٌتلاركذب تنأمطا ىتلا هو لوقلا ةدارا ىلع * ةنئمطملا رسفنلا اهتبااي

 ىلاعت هللا لوب م هدانعو أ هب ىتتتو هتفرعم نود زفتستف هتاذا كارل[ تايسملاواناسالا 23

 (نيفلا اهتبااي) نمؤم ١١ ةريقرو قود اهرفعسبال ىلا ةهاالا ك1 كش السوال كيب ىلا ناد
 ىسو. مم ام هلاماركحا ' لوقي كلذ رعشيو توملاب هدعوموا ءسما ىلا # كبر ىلا ىحرا © اهب 'ىرق دقو

 نع قونكوا مزاكلا هئلع ٠ الاف ىنايحل اصلا لمعلاو ريخلا تدق ىا 6 ىتايطتمدق ىنتيلايل وذو

 ( شيلا ) كي ناسا دعب راك سا اد اندلاع اسال ه#دحاهباذع بذسال ذئموف# اهف

 اهزفتسال ىتلا ةنم الا قاثولاو تاذعلاى هل هلل |غالك قالا نم حا غابيال ىنعل 7 دحا هقانو قثوبالو ِِظ

 ىمو نزحالو فو ١ بذمبالءانعمو ءاثلاولاذلا تشي قثوبالو بذعيال ئرقو لالغالاو لسالسلا ىف رسالاوه
 يملا ةحكلا فلا
 جل“ اهنكس ىتلا قحلا ىلا

 كغ اهحلاخمالف نيقيلا

 لوالا ري_سفتلل دهشيو

 فلا اهتنااب ىنا ةءارق
 لاشاماو ةنكم ملا : ةئم آلا

 ا هوثعو هرفكةدشل كلذو فاخن ةيماوهو ددا هقانوقثوبالو دحا رثاكلا اذهب اذع

 | ةقدصملاناّشالاو نامالا ىلع ةّاثلاىا ِي ةنكمطملاسفنلا اهتااي و لح و نع هلوق *

 ليقو هتعاطو هصالتعضخو اهمر هللانابو ىلاعت هللا, تنس ادق ىتلا ةنقوملا ىلاعت هللا لاقامي

 صه ليقوهللاباذع نه ةنم الاه ليقو هللاءاضَمن ةيضارلا هلل قو ةنقولاةنمؤملا ةنئمطملا

 بيبحيف ليقو دحاب دهشتسان يح بلطملا دبعن, ةزمحىفتلزليق هللارك ذب ةنئمطملا
 | تتم ىنا فلي قو اهلسو ةموررثب ىرتشاني> ناتعىفل قو ىراصن الاى دعنا

 | ىلإ ىيعرا 98 ةكم ةرودلا هذهنال ةشيلقم لم كم نفل لكى هنا 5 الان

 اهجورخ دنع كلذ اهالاّش لبق باوثلاو ءازخلانم كير دعو اهىلا ىا # كرر
 | نيكلم هيلا لجو نع هللا لسرا نمؤملا دمعلاىفوت اذا رمعنت هللادنع لاق ايندلا ند

 ثعلادنعوا تواادنءاهل

 ةجلا لوخد دعوا

 دعوم ( ىلا ىىجرا )

 كير باونوا ( كير )

 لو ) ةظعأا هتاف دقو

 ( ذئمويف ) ةيقايااىنامخل ةيلافلا ىنايحىف ثلمع ىتتلاي لوش ةيئافلا ىناح نم ةقالا (ىناطتمدق) ىن (ىتلاي

 لاذلارسكب تارقنا رخخآ هجو هلو هقانوك (دحا هقاثو قئؤي الو دحا ) .هاذعك( هباذع بذسيالا) ةماحتقلا مون
 هللا غلبباك باذعلا ىف دحا غلببال ىا دحا هللا قاثوكهقاثو قثوبالو دحا هللاباذمك هباذع بذعبال لوس ءاثلاو

 هللاءامعمم ةركاشلا هللا ديحوتب ةقداصلا هللا باذع نم ةتماالا“ ( ةنكململل سفنلا اهنيااي ) قالا باذع ىف

 كديسولالاّقبو ةنحلا فكل هللا دعا امىلا (« كبر ىلا ىعجرا ) هللاءاطعب ةعئاقلا هللاءاضَم ةنضارلا هللاءالبب ةرباصلا



 لاش (لامانوبحتو) مهلا رت عم مهلارت نواك 0 نابيصلاالو ا ذل نوروبال اوناكومار 1اولالحلانبب عم اوهؤإ او

 نولك أيوزوضحالونومركي ورمعو.او ىزاتح نر قوةحلا عنمو ص رحلا عم اديدش اريد ؟ اح ابح)ىنمعهيحاو هبح
 ريع دمع ؟ ذاو لا عاوا اب ىنامثش مهاعفل 0 0-1 راكناو كلذ نع ءمهاعدر (نودالثلا ا (الك )ىرصن نوء.< و

 نيح هيف اوطرف امىلع

 اذا ) لاقف ة رفا عقتسال

 تلزلزااذا ( ضرالا تكد
 ىا كددعب اكد ( اكداكد )

 تداعىت> كدلا ايلعرر"ا

 ( كير ءاحو ) اًثيثم ءاره

 هرادتقا تانا روهظل ل شت

 هاطاسو هرهقراث | نيسنو

 اذا كولملا ن

 ءروض# رهظه فن رضح

 رهظيالام ةسهلا راثا نم

 هصاوخو هركاسع روض

 هيما سا.ع نا نعو

 (اتصاقص كلاأو) ءاضقو

 اع لك كت وافل اىأ

 فص دعب افص نوفلعصيف

 سنالاو نملاب نيقدحم
 لع مهج ذم د

 هلوقك اهاهال تزر اهنا

 نيواغال 0 تزراو

 هتقيقح ىلع ىر# وهليقو

 ثيدحلا ىفف

 مامز فاانوءيساها دموي

 كلا ناوعمب مامز لك عم

 ر*غ كال

 ظعتبىا (ناسنالارك ذي

 نمو ( ىركذلا هلىناو)

 مين قؤب

 ذدئمو ( اهنو

 وبا أرقو ةوهشو صرح عم اريثك# اج ابح لاملا نوبحتو إ# كلذب نيللاع مارحو
 مهاعدر © الك# ءاتلإب نوقايلاو ءايلاب نو.<و ىلا نودر ال بوقعاو لبهسو ورم

 دعب اكدىا 03 اكد اكد ضرالات ت1 2 هيلع ديعو هدعل امومهاعفلر ءاكناو كلذ نع

 ترهظ ىا # كير ءاحو 1# عم ءا.هوا لالتلاو لالا ةنضفؤمم تااض < كد

 هسا سوةتنيهرات نه ناطاسااروضح دنع رهظياع كلذلثم ه رهقرانا و هلتردق تانأ

 ىلا" هلوقك 6# منهج ذئءوب "جو مهيتارمو مهازانم بسحب «افص 2-4 7
 مامر لك ماهز فلا نوع 0 اهلدتموب مخ نوب ثيدحخلاىفو م تررو

 «©ناسنالا ركذتب #8 امهفلماءلاو:تكد اذانم لد, #* ذئموب # اهنورحم كلم فلا
 ةغفنم ىا 0 ىرك ذلا هلىناو ا ماعمدنبف ايم 2 هلال لع وا هيصاعمرك د ىا

 امو اوناك مهنا كلذو هريغ بيصنو هبيصن لكأب هنا ىتءملاو اند ىا

 : +5 لك ايب ىذلا مللا لك لا لقد مويديصت نواكأأو نايدصلاالو ءاسنلا نوثروبال
 ىا © اح ابح لاملا نوحنو 9 0 هلىذلا لك ًايفمارح ما لالحا لأسي ال هدم
 مالا نوكي نا ىنيذبال ىا © الكا هبحنو هب نوءلويو لاملا عجن ويحي ىنءملاو اريك
 ميلا ماركا نم هباورما ام نولعفبال هانعمليقو هبحو للا جلع 010

 لاقف مدنلا مهعفنيالنيح كاذو مهنمفلسامىلع مهفهلتنع ربخا مث نيلسملا نم هريغو
 0 و ةرص دعل ةلمص تك تود ىا 43 مد 0 تكد [ذأ ٍِه ىلع

 هذهنا ملعا © كبر ءاجو 9 'ىث اهرهظ ىلع قبال ىتح هريغو ءانبو 3 ٍغ
 ا ل تر افانلا ةفاع ايلتس رع وادع مكس ىلإ تافصلا ثايآ نمد آلا

 ناميالا انمزاي اولاقو لب واتالو هيشتالو فيكن ريغ ,

 ليلدلاب تدب : اولأقف نيملكتملا بلاغونب رخأت ره اهلو 10 اهرهاظ ىلع اهوار توا

 كير ضا ءاجو اهليوأتىف ليقف ةي الا ليوأتنم دب الف لاحت هللا ىلع ةكرلانا ىقعلا

 لدغ كير تايآ لئالد ءاجو ليقو هؤاضقو كير سما ءاح ليقو ءازلاو ةبساحلاب

 ءاعم لكة كتالم لزم ىا # افص افص كلملاو ## تاي الاكلتل امنت هلاتيوع اهتمي

 هب الأ هذهىف 0 لاق 64م1 طن ةمايقلامون ىءل هش نا * دعموب ىحو و فوفص

 بص ىت> ريؤزو ل ط غل اها كمه فلا نيعيس درب مامز ل مك مامز فلانيعيس م مهجح داش

 طمني ىا © ناسنالا 1 ل ب يل كتموب طه را راس نع

 عيس نونوكف سنالاو نجلا نيقدح فص دعلإ امد نوفطصيف ةدو ىلع اقص انتم

 ةبوتلا هلنا نءو ةبوتلا رهظإ هنأ ىنعي © ىركذلا هلىناو # بوتيورفاكلا | ىركدزلا ةعفنم هلئا

 (لوَشرل 2 لوَش ( اكد اكد ضرالاتكد اذا ) هيلع دروهو ( الك) اريثك ( امح احلام انوبحتو) اديدش

 ة]هاامض (انصانص) ةكالملا ف (كالملا 00 كير 2-5 (كير ءاحو) ةلزلز دع ةلزاز ضرالاتازلزاذا

 افشكيو ريما ىلا اهاودوش كلم فلان ود. لسا مامز لكعم مامز كفل نيعبس عم ( مه ذئموب ىو ) ةاللصلا 3 امندلا

 ةظعلا هلنيا نم (ى رك ذلاهلىناو) فاخ نةيماو فاخنإ ىبا رئاكلاظ ع (ناسنالا ركذت)ةمايقلا موب (ذئموب ( اهنع



 ةلحاملا هم الو ةقاعأل ىىسي نأ داص راهب رن ب حاولا ىا (نئاهاىبر لوقف ( ديزيو اش ردقفهتفل رادقم هلعجو

 ةرثكىف مارك الاىريف ىناطعاامب ىناضف ىا ىنمركا ىبر لاق ركشيل ةمسلاوةمتاار هب رهنحتمااذا هناثسكعدقوهو
 هنال ايندلا نم ظحلا ةلقىف ناوهلا ىريف ىتئاهابر لاق ربصيل هقزر هيلع ردقف رقفلاب هنحتما اذاو ايندلا نم ظحلا

 لالا ةرثكىف ةناهالاو ماركالا سيل ىا ( الك ) هلو همعز هيلعدرف ا_مف هيو هذإيامو ةلحاعلاالا هم#نال

 ىلات هلوقو نالذخلا ( رِعفلا ةروس ) ىف ةناهالاو -[ 005 ]رفح ةعاطلا قيفوتىف مارك الالب هتلقو

 رحعذلا ادتيلاريخ لوقف ١ عويس مراطإ روسقل اطار نة نق راو نال رد
 امءافلا لو>دو ناسنالا | كاسهنالاو ءادعالادصقىلا ىضفتدق ةعسوتلاذا نيرادلا ةماركىلا ىدؤي دقريتقتلا ناف
 طرمشلا ىنمم نماما ىف ]| لوالا هلوق نا عم *6 الك## هلوقب هنع هعدرو هيلوق ىلع همذ كلذلو ادلا بحف
 نيب ط_سوتملا فرظلاو | لضفت ةعسوتلانالو همعنو همركاف لاق اك هياعردقو هناهاف لَم ملو همرك ال قباطم
 ريد ىف رياو ادتبملا | لصولاىفءاي ريغب نئاهاو ندرك أ نويف وكلاوص اعنا 0 و ةناهانوكيال هب لالخالاو

 0 26 هك نحلل ديدغتلاب ردقف صاعنإا ًارقو فقولا ىف عفان مهقفاوو هلثم ورمعىانعو فقولاو
 ئمركاىبرلئاقفناسنالا || مهلوةنم ًاوسا مهلمفلب ىا *# نيكسملاماءط ىلع نوضحالو ميتيلانومركتال لب 9*
 لوقف اذكو ءالتبا تقو || مهلها نوحي الو ةربلاو ةقفنلاب متياانومركأل مهلا وهو لاملاب مهكلاهت ىلع لداو

 هريدقت أدتبل ريخ ىناثلا || © ثارتلا نولك أيوإ# نوضاحتالو نويفوكلا ارقو مهريغنع الضف نيكسملاماعط ىلع
 هبر هالتباام اذا وه اماو ]|| ال اوناك مهناف مارلاو لالحخلا نيب عمج ىا ىلاذ © امالكا #8 ثارو هلصاو ثاريملا
 نه نيرمالا الك ىعسو | لالح نم ثروملا هعمح ام نولك أي وا مهءابصنا نولكأيو نايبصلاو ءاسنلا نوثروي

 هريدقتو قزرلا طسإ | تلزن لقرقفلاب ىلذا ىا © نئاها ىبر لوقيف #8 هيفكبام ءاطعا دقو ىا

 امهنم دحاو لك نالءالتنا || دارملا لب هئيعب ادحاو هب دارملا سل ليقو رئاكلا ىلا فلج نة

 هل طسإ اذاف دمعال رابتخا || ايندلاىف ظالاو لاملا ةرثكب هدنع ناوهلاو ةماركلا نوكت ىذلاوهو رفاكلا سنج
 ما ركشيا هلاح ريتحا دقف ىلاهت لاقف ةناها رقفلا ناو ما رك ١ قزرلا ةعسنا نظ نه ىلع ىلاعت هللادرف هتلقو

 دقف هيلع ردق اذاو رفكي || ”ناربخاف هناوهلرقفلاب هلتباملو هتماركل ىقلاب هلتبا مل ىا كلذكسمالا سيلىا © الك
 عزجم ما ريصيا هلاح ريتخا ]| هللاردقَسس رقفلاو ىنغلانكلو هتاقو قزرلاةعسو لاملاىلعنارودبال ةناهالاو ماركآلا
 وانو ىلاعت هلوق رع هناوهلال نهّؤملا ىلع قيضلاو ةماركلال رفاكلا ىلع عسصسوب دقق 0 هلالح لح

 كك اناوةنقرش اورسلا عمسوب دقو هتيصعع هنيهيو هتعاطن ءرملا 1 امئاو ىلاعت هللا ةمكح هتضتقا صال نكل

 0000 اور هوت رتل ما ريضنا هريتكل هيلع قضي ؤارفكي ما ركشبا هيت لاملا قانصانم ناسن الا لع
 هلاقعتال همركلاف هلوديدترت, | ناكلئاقملاق ثاريملا ف هلتباثلا هقح هنوطعبالىا © ميتيلا نومركبال لب #9 قلبو
 ككاو فالخ 0 م ا نوط الو #3 هسقح نع هعقدب ناكف تا 34 ةيمأ ري ىف ا نومظم 0 ةمادق

 | نوضاحي الو 'ىرقو هماعطاب نور ايالو انيكسمنومعطيالىا © نيكسملا ماعط ىلع

 هدصقوهو هتناو ه.اعهللا | امل الكا #9 ثاريملاىا *ثارتلان ولك أيو » كلذ ىلعاضعب مهضعب ضحالو هانعمو

 هءاطعا ام هاطعا هللا نا

 لب ) هم قا_ةحسسا ريغ نم ءالتبا ىلاعت هللا ءاطعاامتاو ىدنع ماعىلع هتيوا امنا هلوقك هقاقعمسال هل اماركا

 ىماركانكل ولاملاةلقو رةفلابىناهاو ىنغااولاملاب ىاك نذل ه.اعدر وهو(الك )ةشيعلاقيضورةفلا(نئاهاىنرلوقيف)

 نسحيموهقح فرم ميني هرح ىفناكميتبلا قحنوفرهتال(ميتي!!نومركتال لب )نالذخلاوةركتلابىتاهاو قرفوتلاوةفرعملا

 (امل الك )٠ ثاريملا (ثارتلان ولك انو) نيك اسسملاةقدص ىلع (نيكسملاماعط ىلع)اهريغو مكسفننوةحال و(ن وضاح الو) هيلا



 اوفط] نوعرفو دوو داع نيروك دملآ فطدورىلع رح اوائيذلا مف ىلع عفرلاوا ملا ىلع بصنلا لحىف ( نذلا )

 (تاذع طوب كير مويلع بصق 2( ماظلاو لتقلاو رثكلاب مالا اق او كك ) دحلا اوزواحت (دالملا ف

 "طوسلاو ماودلاب رعشي بصلاذا 0٠< هوجولا غلبا ىلع مهب ؟نوثالثلاءزجلا) باذءلا عاّشانع زام

 اوبذع ىا مالبالا ةدايزب

 كيرزا ) اًءاد املؤم اياذع

 ناكملا وهو ( داصرملال

 دصرلا هيأ بقرتي ىذلا

 اذهو هدصر نه لاعفم

 مهناودابعلا هداصراللثم

 ردصي اع ملاعهناو هنوتوشالا

 مهب زا هظفاحو هنن

 ارث ناوريخ اريخناهيلع

 اماذا ناسنالااماف ١) رشف

 همأو 2211 هير ءالشا

 اماو قمرك |!ىرالؤتف

 هيلع ردقف هالّسا اماذا

 هيلع قيض ىا / هفزر

 ( دالبلا ىف اوفغط نذلا )

 ضرافف اورفكو اوصع

 مهلمح مهن ايفط لانو رسم
 (اهيف اورثك اف )كلذ ىلع

 ( داسفلا ) رمصمضراىف

 نانوالا ةدابعو لثتتلاب

 مهيلع) لزئاف ( بصف )
 اياذع (باذع طوس كير

 دمهاي (كير نا ) اديدش

 هيلع لوس ( داصر الابل )

 قلثلا راشرعو مهرف

 كير ةكئالم نا لاسمو

 نوسحم طارصلا ىلع

 نطاوم عيس ىف دايعلا
 اذا ١ فلخ نب ةيما لاعبو فاخنب ىبا رفاكلاوهو (ناسنالا|مافذ) لاصخ عبسنع مهنولأسيو

 سوشي 0 يل ل يي يي ل ا ا ا ا ا مم ا م ااا

 ا

 نوم مذوا نوعرفو؛ دومتو داع نروكذملل ةفص © دالبملا ىف اوفط نذلا # | .٠
 كير مهيلع بصق 8 ملظلاو رفكلاب © داسفلا ايف اورثك اف # عوفرموا |

 دلجلا هب ىعس امئاو طلخلا هلصاو باذعلا عاونانم مهل طلخام © باذع طوس
 ام طوسلاب هبشلبقو ضعبب اهضعب تاقاطل اطولخم هنوكل هب برضي ىذلا روفضملا |
 | طوسلاك باذعلا نم ةرخ الاىف مهلدعا امىلا سايقلاب:هنإب اراعشا ايندلاىف مهب لحا |
 ال 1 ادسرلا هف بقري ىذلا ناكملا © داصرملالا كر نا 88 تفيسلا ىلا نبق اذا |

 '0 © نانالا اماذ 99 باقعلاب ةاصعلا هداصرال ليثتوهو هتقو نم تاقملاك هدصز نه
 0 اكلاألا رالف ةرآلا نم داصرملال هلا لبق هناك داصرملابل كير نا هلو لصتم
 ألا رسبلاو ىنقلاب هريتخا 6# هنر هالّسا ام اذا 8 اهتاذلو ايندلاالا همهيالفناسنالااماف اهل

 أ وهو ىئاععا اج ىلضق 6 ىنمركأ ىبر لوقف 9 لاماو مالاب 6 همعنو همركاذ ف
 | ىف طولا فرظلاو طرشا|ىنعمنم اماىف امل ءافلاو ناسنالا وه ىذلا ادتملاربخ |

 | اذكو ماعنألاب هتالتبا تقو ىتمركأ ىبر لئاقف ناسثالا اماف لبق هناكربخأتلا ريدقت

 | رانا ام اذا ناسنالا اماو ردقتلا ذا « هقزر هيلع ردقف هالتبا ام اذا اماو 9 هلوق
 !]ل ئذلاا 99 لدجو نع هلوق © ةنحلا اهلخذاو:اهحور هللا ش يقف هلمعو نوعرف

 نايفطلا كلذ رسف مث اوربجتو ىصاعللب اولمت نوعرفو دومثو اداعىنمي © دالبلاىف |
 حالصلاناامكف حالصلا دض داسفلاو لتقلا ىنعي 6 داسفلا ايف اورئكاف 9 هلوش
 كير مهيلع بصق 9 مثالا ماسقا عيمج لوانتي داسفلا كلذكف ربلا ماسقا عيمح لوانتي
 ايندلا ىف نوكي امب هييشتوه ليقو مهياع هبص باذعلا نم انول ىنعي © باذع طوس
 | طولا لصا نال باذعلا نم مهل طاخام يلا ةراشا وه لبقو طوسلاب باذعلانم |

 (| كلذيرغ باذعلا ةياغ طوسلا نال ةراعتسالا ىلع اذهليقو ضعب هضعب 'ىثلا طلخ
 || هذه ارق اذا نسحلا ناكو باذعلا هب مهلرسخ ىذلا هطوس لعج لبقو هئم عون لكل

 | «داصرملاب كبر نا اهتم طوب مهذخاف ةريثك اطاوساىلاعت هللا دنعنا لوب ةيالا
 | هيلع ليقو دحا هتوشنال دانعلا قي رط هيلع ليقو معو ىربر ثيحم ىنعي سايعنا لاق

 || هيلاو هءيماو همكح ىلا قلحخلا عجرت ليقو قيرطلا داصرملاو دصرلا نال سانلارم

 || امكدابعلا لاسعانم ئث هتوشاال هنا ىتملاو مدا ىتب لامعا دصرب هنا ليقو مهريصم

 | لجوزع هلوق * مهكل تتح مهي رط ىلعرانلا دصرا لبق دقو داصرملاب نم توغبال
 1 لاملابىا 0 همركاذ هس ةمعللابىا * هر 9 هنعما ىا 3 هالّساام اذا ناسن الااماف ِظ

 ْ ةمعنلاولاملا نه ىناطعا اب ىا 6 نم رك |ىر لوةف# هياععسو اب ىا 0 همعلو 2

 | © ةزر» رقليقوهيلعقيضف ىا 6 هيلعردقف ف رقفلاب ىنعي © هالتبااماذا اماو
0 : 

 8 لوقيؤ ) هتشدعم هيلععسو ( همعو ) هلام تك شملاو ىتقفلاو لاملاب (هير) هريتخاذا ( ءالساام

 د «قزدإ هيلع تقف ( هيلع ردقف ) رقفلاب هريتخأ ( هالتبا ام(اد١ اما: ةثدسعملاو لاملاب ( نمرك١



 (ر وفلأ ةراوسإ ه4[ 6. رمح

 تاخدوتماقف هلك شال ادخاو ضْرالاو تاوعلا هلإو كننا"هلاو هلا تلاقف نإ
 كهلا نا معزت كنزاخن ةأرصا ةطسشاملا كلا كككام اها لاقف كم ضو اهنا 1

 تلاقف كلذ نع اهلأسف اهلا لسراف هلكبرمشال دحاو.ضرالاو تاوعس'ا هلاو اههلاو

 نيب اهدق لمفاال تلاق كهلا ىلا ىرقاو كهلاب ىرذك ا كحيو اهل لاقف تةدص ١

 اذهب كتبذعالاو هللاب ىرفك ا اهل لاقو براقعلاو تايحلا الع لسرامث داتوا ةعبرا :

 اهنياب ءاخ ناتنيا اهلزاكو هللا ترفك ام ارهش نيعيسىنّبذعوا تااقف نيرهشباذعلا '

 تناكذ كيف ىلع ىرغصلا تذالاو هللا ىرفك ا لاق مث اهءلق ىلع اهذف ىربكلا
 الف اهتنباب ىتاق لج و نع هللا ترفك ام ىف ىلع ضرالا ىف نه تحذول تلاقف اعيضر

 نملكتف اهتنبا ناسا هللا قلطاف ةأرملا تعز اهحيذ اوداراو اهردص ىلع تمجحت| |
 هللا ناف ىعزجحتال ءامااي تلاقو الافطا اراغص دهلا ىف اوماكت نيذلا ةعبرالا نم ىهو ٠
 ثبات ملف تحذف هتماركو هللا ةمحر ىلا نيضفت كناف ىربصاف ةئملا ىف اني كل ىن دق

 اوردشب ملف ليقزح اهجوز بلط ىف ثعبو لاق ةنجلا هللا اهنكساف تنام نا مالا

 ثعيف اذك لح ىف اذكح عضوم ىف ىؤردق هنا نوعرفل ليقف هيلع

 همفاخ شدحولا نم فوفص ةثالثو ىلصي وهو. نالجرلا هيلا ىهتناف هءلط ىف نيلحر

 ةئام ىناعا تك ىنا ماعت كلنا مهللا ليقزح لاقف اوفرصنا كلذ اذار
 نه هطعاو كيد ىلا هدهاف ىلع مت مك نيلجرلا نيذهامباف دحا ىلع رهظيملو ةنس

 ءريصم ليبااو اكن فلا وى 1 ردع ل 1 ىلع رهظ .نيلجرلا نيتهاعاو هلّودع انا!

 رخ الااماونما و ريتعاناهدحا امافن وعرف ىلانالجرلا ىف رصناف رانلاىلا ة ةرخ الاف

 هءاعدق نالف من لاق كريغ كءمىلهو نوعرف هللاقذ الملا سور ىلع ةصقلاب نوعرف ريذاف .

 هلتقفر خت الااماو لزحاو نوعرفئاطعافأايش ل وا ثرارام لاَقاَذُ لوسامالاقن

 لب كا اهلداقب هلا ان لحل وا جوزتدق نوءرف ناكو لاق هباصمت

 نوعرف 10 ىلع ربصانا ىنمسي فك و تلاقف ةطشاملاب نوعرف ةعنمام تأ رف محا نم

 سال نوعرف اهيلع لو ذا اهسنماؤت كلذك ىف امنييفرفاكنوعرفو ةلبسم انا

 لاق اهتلتقف ةلط_ثاملاىلا تدمع مهثبخاو قلخلا رشا تنا نوعرفاي تلاقف اهنم اسرق ٠

 هلاو ىهلاو كهلاو اههلا ناو نوئح ن. ىنام تلاق اهب ناك ىذلا نونجلا كب لعاف

 اهماو اهنا ىلا لاسر او:اهتزيضو اباعوعف هلك شال دحاو شرالاو تا

 ىنا كلذنم هللاب ذوعا تلاق اهباصا ةطشاملاب ناك ىذلا نونا نا امهل لاقو اههامدف .

 ةيسا اياهوبا اهللاقف هلكي رشالدحاو ضرالاو تاومساابرو كءرو ىبر نا دهشا

 ناك نا كلذ نم هللاب ذوعا تلاق قيلامعلا هلا كحوزو نيملاعلا ءاسن ريخ نم تسلا

 هلو نك اوكلاؤ هلت رمقلاو ةمانا لاتلا نوكت اها[ جوت نا هلال وقف اتش ل

 ةنطلا ىلا اياب اهلهنبا فق اهذعمي دانوا ةعبرا نيب اهدم 5 ىنع احر ا نوعءرف امهللاقف

 - ند ىو ةنطاىف اتم كدنعىلنرا بر تلاق كلذ دوق نوع اهب عنصيأ» املعن ولا



 هه. «نونالثلاءزملا)

 || اوباجنيذلا دومتو » ةدلبلاوا ةليقلا مسا تلعج ءاوس اهل ريعلاو مرال ىرخا ةفص
 |١ ىداو © داولاب © انوِس لاجلا نم نوتحو هلوقكل زانم هوذختاو ءؤءطق © رؤصلا

 أ اهنوبرضي اوناكىتلا مهبراضمو هدونج ةرثكل © دانوالا ىذ نوعرفو # ىرقلا :
 داتوالاب هسذعتلوا اولزتا اذا

 نذلا دوو ( ايندلا دالب

 طصاوءطق(رؤصلا اوباح

 اوس اهفا وذختاو لامجلا

 لالا تحن نم لوا لق

 كلت ىف اذاف ةقزالا ىلا رظن مث كلذ هلاه ادحا ربملو كلذ نراع اف نارفغزلاو

 ةضفنم تاونق ىف اهوام ىرجي ةدرطم اهنا راجشالا كلت ثحتو ةركم راجشا ةقزالا
 || اهكسسم قدانب نمو اهبارت ٌولْؤل نم هعم لمحو ةنجلا هذه هنسفن ىف لجرلا لاقف

 | ةيواعم كلذ غلف ىأر ع ثدحو هعم ناكاف رهظاو نمي ىلا عجرو اهنارفعزو

 ظ | 321 ىلإ ةيواقم :لسكراف ىأرام هيلع صقف كلذ نع هلأسف 0 مدقق هيلا لسراف | 00
 / تاذ مرا ىه من لاق ةضفو بهذ نم ةنيدم !ئدلا ىف لهق محبا ايدللاق هاناالق رامحالا | ©“ 00 7
 | اهلعمااهلمع داعزب دادش دارا امل لاقف اهثيدح ىنثدش لاق داعب دادش اهانب ىامعلا | د ىداوكأداوأ7/ءر ند
 : 1 1 ىذ ْنو-ءرفو) ىرقلا

 املا 00

 / ىف اع هودمبنا ضرالا كوامىلا بتكو ناوعالا نم فلا نام رهقلكعم نامرهق ةئام
 َ د 1 لأ ع5 نأ ( ةانرألا

 ةقفاوم اضرا اودجمل ضرالا ىف نوريسي ةمراهقلا ت>رخآ مها وكلا نم مهدالب دو.>ا ىد ىاأاداو
 مهل تاكو : ريثكلا

 اهنوب رمضإ ةريثك براضم
 داوا هلزاك لي قواولزئاذا

 لمذ اك اهب نانلا بذعي

 2 ضرالا هذه اولاقق جوصمو ءام نو.ع اهمذ اذاو لالتلا نم ةيشن ءارد ىلع 0

 ةئاملث اهئاس ىف اوماقاو ىناعلا عذجلا نم اهتاعإ اوس ايف قيل زنا كللا أ ى

 اولمحاف اوقطنا لاق اهنم اوغر و دقو هولا الف ةنس ةئامعسن ا ا 0

 لك ىف نوكيل ماع فلا رصق لك دنعو رصق فلا هلوح اولعجاو اروس ىني انصح
 0 ةيسااب
 ةلقنلل اًوهَن نا ريزو ا 6 000 كيئاناو 9 0 ِس ريزو رصق كاع

 لئسلا ند دع هوم 2 9 ه ىلعو هي 4 لع هلأ ثعلا لم لو مون هرياسسم ىىل 1غ ةئيدملا ند ا اواحنبذلا)طاصموقدومث

 ! كئامز و نلسملا نم لجر اهلخديسو بت 5ك لاقم دحا مهنم قس لو اعيج يتكلمات ظ اوه ( داوأا رؤصلا

 رصباف تفتلامن هللبا بلطف جرح لاخهيقعىلعو لاخ هبجاح ىلع ريصق رقشا رمحا

 ا | دونر #» لجو زع هلو » لحرلا كلذ هللاو اذه لاقف .ةبالق ن هللا دبع ظ

 0001 ىإ < رزصلا ف اوماعق ىا *؟ اوباح ئذلا 9 دامي: لمقام لثم دوت لمفؤ |
 52 هتحنو رؤصلا مطق نم لوا دوم تناكو ىرقلا ىداوب ىنعي # داولا ©

 ”ةذكو هدونح ءرثكل كلذب ىع 6# داوالاىذ نوعرفو 8 انوسولاجلاف نكاسم

 ا ىف * لقاك كلااىذ ءهانءم ليقو اولزت اذا اهنويرمضي اوناك ىتلا مهمايخو مهب راضم

 أ ىورو دانوالاب ناننلا بذعي ناك هنال كلذب ىعس ليقو * دانوالا خمار كلم لظ

 ىرقلا قىداو وعلا

 كلها فكو (نوءرفو)

 امتاو(داتوالاىذ)ن وعرف

 لمح هبال دانوالا ىذ ىعب

 بضغ اذاف داتوا ةعبرا

 دانوالا نيب هدم دحا ىلع

 بذءاك تومي ىتح هبذعيف
 15 هدنع 3 هنال دانوالا اذ ع ا ناو و نأ 00 نا نع ى اعتلا دانساب م محا ص تن ةإ هن | صا

 ا ريغ هلا ند كن نوعرف تن تال هللا 00 0 تاتف اهدي نم طشملا
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 اك يككوأم هل تاو ايندلا كلف دادشأا سصعالا ص اخو ديد تام مث ارهقو اكله ديدشو 5 نانا داعل ناك

 نب اقفل عمت

 تالق مرا اهاع“ 8 "35 د ندع ى راد ضعاب ف اهلاثم ىل لع ىن 3 ةنلا 0 مست 5ك

 نعءو ١ 0 ءأ ملا ص مهيلع هللا ثعب ةل او موب ةريسه ىلءاهن هناك الف لها 1ع لا راش

 _ 6# دالبلا ف اهلثم قلخي ل ىتلا رف اهياع عقوف هلبا باطىف جرخ هلا ةبالق نب هللادبع

 ىلاعت هلوقل ةليبقلل اما اداع لم نم ينو ون مان نينا سون ا

 قايطقملا لاا ىلع داع د> وه مراو ىلوالا اداع كلها هناو
 كلملا مهن ناكو داع نم ةلبق مهمرا ليقو مهدح مسا م راب نوعسل اوناك داع موق ن

 ميش نب داع نب مرا وهو هيلا اويسنف م ناكو نِعلاب عضوم م 5 0

 داوسلا لهاو دوو داع بدن هلا عل  ىذلا وه مرا ىلكلا لاقو حون نإ ماسنا أ

 لهاو داوسلا ل هاقباو دوو اانا را هوقدؤما داع لاش ناكو ةريزحلالهاو

 اتاذعزاةستلا ند لان طا

 اداعزا ليقو فاق>الاو لامرلا دالب ىهو تومرضح ىلا نامت نم تناكداع لزانم

 ىلا اوُمِحَر نسييو:دوعلا جاج اذاف عسا قف ةرايس ةضامو ماسر دس نعل

 نال فعءضةيقو ةبردت كلا ليقوقشمد نامت

 لاف هللا لاق ىت 2 صو ىرقلا ب مهلزانمو عودزو نان> لها وناكو مهلزانم

 ةرايسس دمع لها اوناك مهنال دامعلا تاذ اوعمو © دالبلا ىف اهلثم قلخي مل ىتلا 9

 هلئنادو :رومخملا كلمو دادشل مالا ضاق ديدش تاممن | رهثو موف 50 داذع

 لوطا ىامعلا تاذ اوع- ليقو سايع نبا ةءاورو ىلكلاو دهاحمو ةداتق لوق وهو 0

 ءلا
 مهضعل هان ءانل 0 ع تاذ ا ليو ةوق م كلا تا ند ءاواق ن ,دلا مو ةوقلاو

 بحي ناكو اهكولم هلتنادو ايندلا كالف دادشا كلما صاخو ديدش تاف دابعلاو | ا

 طك ةءارقاأ ا

 هللبا بلط ىف جرخ هلا ةبالق نب هللا دبع نع هينم نب بهو ىور اريجتو هللا ىلع |

 اهلع تاوافلا كلت ىف ةسدم ىلع عقو ذا ندع ىراكتىف ريس وه [ىهنيف تذرشا

 نع لال اذهل 0 نأ نا ريتك روق نضللا لوو ردك
 م لخدوهفي لجو اهلقع وهاد ن ءلزتف الخادالو اجراخ رب ملف ٍ

 لخدو بالا متفق شهد كلذ ىأر الف رمحالا توقايلاب ناعصرم اهو نيمظع نناحإ

 فرغلا قوفو فرغ اهم رصق لك ىف روصق اهو اذاو اهلثم دحاري مل ةيدع وه اذاق |

 اوتع اهاثم ءاند ىلا هش هتعدف اهتفصو ةزخلا ركاذب ع سف ةعدقلا

 وه اذاف ةيدملا تاو

 لَمَه روصقلا كلت باوبا اذاو توقايلاو ؤلؤللا راح او ةضفلاو بهذلاب ة ةيلمم ع ا

 كسملا قدانبو ؤلؤالاب اهلك ةشورفم ىهو اضعب اهضعب لباب ةئيدملا باب عيراصم ْ

 أ رع ا مهدحا 0 00 0 24ه لاق هيبشلا ف ىايعلا لكم هاك مهنا 1

 أ دالبلا ارهقو .دع اكلف ديددشو دادش ن را .ا داعل نم ليقو هءاثن عقرو هدمع ديف ا

0 

 ع ةئاغلث ىف ندع ىراخ 1 رد صضعلب ف مرا ىف هه 6 8 اهاثم 1"

 ةاس ةئامعست راع ناكو

 اهروصق ةيظعةنيدم ىهو

 ةضفلاو بهذلا نم

 دحربزلا نم اهنيطاساو

 فانسا ايفو توقانلاو

 متالو راهنالاو راجنثالا
 لها ايلا راس اهوانن
 1 اهلم ناك الف هتكلم

 هللا ثعل ةليلو موب ةريسم

 اصلا نم ةعص مهيلع

 نإ هللاديع نعو اوكلهف

 بلط ىف جرخ هنا ةبالق

 لمشل اهيلع عقوف هل لبا
 هريخ غلو 2 هياعردقام

 صقف هريضعتاف ةيواعم

 لاف مك ىلإ سف هلع
 دامعلا تاذ مرا ىه لاقف

 ن٠ لجر اهاخدي_سو
 رمحا كنامز ىف نيلسملا

 اع ىلع ريس ر عشا ١
 ف جر لاخ هبقع ىلعو

 رصصباف تفتلا مهل لبا بلط
 هللاو اذه لاقف ةبالق نا

 قام م:ىتلا ) لح رلا كلذ

 دام لتم ىأ (دالبلا اهل

 مهتماق لوطو مهتوق ىف

 مهم لج رلا لوط ناك

 قاخم ملوا عارذ ةئامتر 1

 2 .ح ىف دادش ةئيدم ل

 ق اهلثم قاحم مل ىت 1 ا 0

 دامها تاذ دادشو ديدش اهانس ىتلا ةندملا مسا وه مرا ) س "5 اخو اق ( لاَعو لوطلاو ةوقلاب ( دالبلا

 لامخلاو نسحلاب داليلا ىف اهلثم قاخم مل قلامتستلاو هذاا دال
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 ١" نع رج هلال هه ىعت لَقع ( رج ىذا) هءمسقم ىا ( مسق ) ءايشالا هذه نم هبتعسقا اهفىا ( كلذ له) هفف

 ١ لهوا اهب ماسقالاب :ءايشالا هذه ماظعت نا دنع ققحن له درب ىهنيو لقعي هنالةيهنو القع ىعساك ىنشالاهف تفاهتلا

 0 عنقم مدق ءايشالا هذهب مسقلا ىف لهوا هيلع مسقملا هلثع دكؤي مظع مسقوه لهىا رجح ىذل ماسقا اهب ىماسقا ى

 - بصفهلوقيلارملاهلوقهياعل دب نيذميل -# 65٠ 4 رح هلوقوهو فوذح هيلع (نونالثلاء زا مسقملاو باو ةعىذل

 باذع طوس كير مويلع

 ىتلا ممالا بيذعت ركذمن
 رثملا ) لاقف لسرلاتبذك

 مرا داعب كير لمف فيك

 ملعت ىلا ىا ( تامعلا كاذ

 نايعلا ىزاوب انع دمحاي

 ماهفتسالا وهو ناشالا ىف

 صوع نب داع بقعلرب رقت

 داع حون نماسن. مرانإ|
 من مشاه مشاه ىنب لاشك

 ىل والا داع مهنم نيل واللا ىلق

 مسا مهل 32 مرالاو

 داع مهدعب ناو مههدح

 ناسف طع مراف ةريخالا

 ىلو ال اداعمهناناذب اوداعل

 مهلدإب مرا ىلفو ةعدقلا

 اهيف اوناك ىتا مهضراو

 ريبزلا نا ةءارق هيلع لد

 ةفاضالا ىلع مرا داعب

 مرا لها داعب هريدشتو

 ةيرقلا كانناو انلزتك

 تناك ةلبق فرص مو
 ثدباتلاو فا رءاللاضراوأ

 تناك اذا 'دامعلا تاذو

 اوناكمهن | ىنعملافةلي.قللةفص

 لاوطوا دمعلهانييودب

 هيسشنت ىلع ماسجالا
 هنا ىورو نيطاس تادذاهلا ىنعملاف ةدادلل ةفص تناكْنآو ةدمعالاب مهدودق

 .٠ هش |] 0
 026 ئئنشال امع روح هنال هن ىعت لقملا رحاو هقيقحم ديرب ام هن نك هريكعل

 لدي نبذعيلوهو فوذحي هيلع مسقملاو طضلاوهو ءاصحألا نم ةاصحو ةيهمنو القع

 ماس نب مرا نب صوع نب داع دالوا ىنعي © داعب كبر لعف فيكرت ملا © هلوق هيلع

 مهتدلب مما هنا عكنا مرا لها وا مرا طبس ىا فاضمربدقتى لع داعل ناب فطع

 تاذ# ثينأتلاو ةيلعلل هفرص عنمو مهدج مساب ىلوالا داع مهو مهللاوا ىعلقو
 نائما داما ناكل قو تانثلاو ةعفرلاوا لاوطلا دودقلاوا عيفرلا ءانبلا تاذ 4 دامعلا

 اهيف راسب ىتلا رمتلا ةإ ىهو ةفلدزملا ةلل نع ىلقو ةلل لك هب داراو ليقاو ءاحاذا

 © كلذ ىف له #9 هيفراسي ىذلا ىلبللاو ىنمملا نوكي اذه ىلعف ةفلد نم ىلا تافرع نم
 ددكألا ىنعمب ماهفتسا وهف مسقلا 2 ىنتكمو عنقم 4 مسق 3 تب نايف ىا

 ىنشالو هللحنال امع هبحا_ص رج هلال كلذن ىعم لقع ىذا ىا © رجح ىذا ©

 ىئذبالو لحال امع ىهنب هلال ةيهن ىعسو حئابقلا نع ةححاص" لقعي هلال القع 00

 هناك قيلبال امع اهل طباض هسفنل ىهاق وه نملالا روذ لاقبالو عنما رجحكأ لصاو
 هللا مسقاام نا ماع لقعو بلاذ ناك نم نا ىنعملاو ديرت ام اهعئمو هسفن لع نري

 وهف هتييوبرو هديحوت ىلع لد, لئالدو بئاجت هيف ءايسشالا هذه نم هب لجو نع
 داصرملاب كبر نا ىلاعت هلوق مسقلا باوج لبق هقااخ ىلع هتلالدإ هب مسشب ناب قيقح

 باوج ليقو داعب كير لعف فيك رتملا ىلاعت هلوق هباوجو مسقلا نيب ضرتعاو |
 رمل ىلاعت هلوق هيلع لدي رفاكلا نيذعيل ءايشالا هذه برو هربدقتو فوذحم مسقلا |

 رثملا لجو نع هلوقو باذع طوس كير مهيلع بصف هلوق ىلا داعب كبر لعف فك |
 دومثو داع رابخا نال ملعلا ىلع ةيؤرلا ظفل قلطا امئاو ماعت ملا ىا كبر لعف فك

 هللا ماس و هيلع هللا ىلص ىننلل باطخ #رتملا 00 هلوقو د مهدنعةمولعم تناكنوعرفو |

 فيو كلذ نم دوصقملا 0 نامعلا تاذ مرا داعل كبير لعمق كك دحا لكل ماع ا

 وهذ داع اماف ءالؤه ند ةوق كساَو ارامعا لوطا اوناك مهو مكلها فكو 8 لها |

 ( داع )

 1 لصاوفلا تاعارمل فتولاب ورمعوباو عفان هصخ دقو افيفخت ةرسسكلاب ءافتكالل ءايلا

 || قالسطالا فرح نم لدبملا نوونتااب رسي "ىرقو الصا بوقعي وريثك نبا اهفذحم ىلو

 .[| رج ىذل رف هب فولوا فلح 8 مق © هب مسقللاوا مسقلا ة كلذ له#

 ]| «مراؤت هسا مشاهونب ىعس اك مهسبا مساب اوعمالسلاهيلهدوهموق مالسلا هيلع حون نبا

 يا

 200 أ

 تدم فينيل 2007 لحب« مطشم

 تجب ال

 دمج اي ريخم ملا (رثملا) لقعىذل (رحخ ىذا مست ) تركذ اهف لوس (كلذىف له) هلع قيرطلاو قي رطلا ىلعلوه

 مرا نبا ( مرا ) بيذكتلا دنع ىلاعت هللامهكلها فيكدوهموق ( داعب ) كير عنص (كبر لمف فيك ) نا رقلا ىف

 3 ةوقلا تاد لاشو ةيراسلا دامع (دامعلاّت اذ( داع ماهنااو ماه مشنإاو مس ماسنإ| ناكو حول نإ ماسوهمراو

1 

 ق

5 



 رجلا مويوا اهرتوو ةالصلا 0 هرثوو ىلايللا هذه عفشوا اهرتوو ءاي .شالالك عفش ( رئولاو عفشلاو ) 1

 ىلعوةزم رتولاوقلاخلاو (رجتلاةروس) قلخلاوا عساتلامويلا هي[ ه . 0 هوس هنال ةفرع موبو رشاعلاموب هنالا]

 «رتولاو عفشلاو 9 مايالا رسثعلاب دارملا نا ىلع ةفاضالاب رع لايلو ”ىرقو ميظعتلل
 نيجوز ا.:ةلح ؛ىُت لك نهو ىلاعت هلوقك قالا وا اهرتوو اهعفش اهلكءايشالاو

 تاولصلاعفشوا تارايسلاو جوربلاو كالفالاو رصانءااب اهرسسفنهودرف هنالقلاخلاو

 عاوننمركذلاب درفا هلعلف اهريفب وا اعوفسم ىوردقو ةفرعورخلا ويب وا اهرتوو

 رثكا وا اهلبق الل ةبسانموا نيدلا ىف الخدموا ديحوتلا ىلع ةلالدرهظا ها رام لوادملا

 ربخلاو ربط اكنانغل اهو اولا مف راولاو ماكل ةزمح ريغ ا كلل ةجوم ةعفتم

 بقاعتلاىف ام كلذب ديقتلاو ربد اذا ليللاو هلوقك ى مي اذا © رسب اذا ليالاو 8
 تفذحو ماقملاىلص مهلوقنم هيفىرسي وا ةمعلاروفوو ةردقلالاكىلع ةلالدلاةوق نه

 نا سابع نبا نك, ىذمرتلا جرخلاو سا لامعأب لادتشالا مايا اهنال ةححاىذ نإ
 ءده" نم هقأ ىلا تحا نيف لمشلا ءابا قماقع لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناضمرنم رخاوالا رشعلاىه لاق سادع نبانع ىورو ثيدخلا رك ذو رشعلا مايالا

 ريخالا رمشعلا لخداذا ناك ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نالو ردقلا ةلل اهبف نال

 مرا نملوالارسشعلاىهليقو ةدابعال ىنميهلها ظّماو هرزْسدشو هليا احا ناضمر نم

 قالا وه عفشلا لبق < رتولاو ميلا ولا ارو و هيف نالو هفرش ىلع هيبنئوهو
 هلكق لخلا وه عفشلا ليقو ىردخلا ديعس ىنا نع كلذ ىورب ىلاعت هللاوه رتولاو

 ضرالاو راهنلاو ليللاو ةواقشلاو ةداعسلاو ةلالضلاو ىدهلاو رفكلاو نامالاك

 هللا وه رتوااو سنالاو ناو ةلظلاو رونلاو رحلاو ربااو رمقلاو ىشلاو.ءاسلاو

 نا رمينع © رثو اهنموعفشاهنمتاولصلااهليقورتوهيفو عفشهيفهلكق للا ليقو ىللاعن

 رتولاو عفشلا نع لكش ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هئع هللا ىضر نيصخنإا

 نعو سرف ثيدح لاقو ىذمرتلا ه>رذا رثو اهضعبو عفش اهضعب ةالصلا ىه لاق

 لاق ريبزلا نب هللا ديع نعو برغملا ةالص رئولاو ةادغلا ةالص عفشلا لاق سابع نا

 رتولاو عفشلا ع لا الحر نا ىورو ريذالا رفنلا راولاو لوالا رفنلا عفشلا

 1 نيمو ىف لمست نف لج وزع هللا لوقف رتولاو عفشلا اما لاقف رمشعلا ىلانالاو

 ركلاو ةفرعو نالاف رمشعلا ىلادللا اماو رتولاو عفشلا نئهف مئاالف ن كَ نمو هيلع

 عفشلا ليقو ةمايقلاموي وهو هعم ةليلال ىذلا مويلا رثولاو ىلاءالاو مايالا عفشلا ليقو

 رانلاو ةنلاب 0 هناكف عبس اهنال رانلا تاكرد رتولاو نامث اهنال ةنلا تاحرد

 ةوقااو زجملاو ةردقلاو 0 ١ غلا لثم ةدانضتملا نيقواخلا :ناصوا عفشلا ليقو

 رتؤلاو ةادسلاو تومللاو يملا وارسلاو ليش ماعلاو رقفلاو ىنغلاو فءضلاو

 الب ىنغو فعض الب ةوقو زع الب ةردقو لذ الب نع اهب درفت ىتلا ىلاعت هللا تافص

 / ليقو بهذو راس اذا ىا © رسياذا ليللاو #9 توم الب ةايحو لهج الب ملعو رقف

 ناتغااهواهريغواولامفبو

 اكللاو .ىزاوخ مقل

 لليللاب مسقا امدعبو ىمت

 (ليالاو) لاقفمومعلا ىلع

 ردقلا ةليا هب ديرا لق

 او مم اذا (نسسئاذا )

 جردلا ف فذح رسب
 ةراكلاب اهتنع_ ةافتكا
 نئفخالا دحاو لأسو
 اقف ءالآ طوةس,نع

 هلاسف ةئس ىنهدخم ىتحال

 ىرسيال ليللا لاقف ةنسدعب
 نعلدع لفوق ىرسافا

 ةقفا ومهظفا نءعلدعمانعم

 ىرمسي ى رس ىنعم لقو
 مان ىا 6 ان ليل لاشك هيف

 موي (عفشلاو) ةجألاىذ

 (رتولاو)رحنلاموبو ةفرع

 رهتلا موب هعب مايا ةثالث

 هل لك عفشلا لاّشو

 نم ةعبراوا نيتمكر ىلصت
 رهظلاو ةادفلا ةالص

 راوأاو ءاقعلاو رصعلاو

 ةثالث ىلصت ةالصلك ىهو

 راولاو برغملا ةالص هو
 ءامعلا عفشلا لاو

 ةرد الاواحدلاونضَرالاَو

 شرعلاو رانلاو ةنلاو
 رمقلاو ررعشلا و ىسركلاو

 نوكيامرت ولا وعفشا ذه لك

 اذا ليللاو) هللاوه رتولاو حلاطلا 7 اصلا وقفانملاوصلخلاو نهؤملاورفاكلاو ىثالاو رك ذ ذلا عفشا|لاّشو ادرف

 داصرملابل دقعاب كبر نا ءايشالا ءالؤبع هللا مسقا سانلا هيف ىجيو بهذ. لاهو ةفلدزالا 3 يهو بهذي ( رسب



 رك ذدفىا 1 هلوق ع نم ءانثتسا وه ليقومه> باذع و اذعلا هيلعإ وهف رهقلاوهيلع ةنآل ولا هللناف هللا

 ضارتعا امهناثامو ريكالا باذعلا -ه# 05٠ رجح قرعساذ ىلوتو (نوثالثلا ءزجلا» هنايانم كعمل مطقنا نمالا
 مهعءوجر ) مهباياانيلا نا 0

 فراظلا ميدقت ةدافو

 ناو دعاولا قف ديدشتلا

 رابلا ىلا الا ىببل مهن
 مهيساحق ( مهباسح انيلع

 اهب مهيزاجتو مهلامعا ىلع
 ٌ كك أتلىلعومهلاثماءازج

 بحنالذاب وح والالديعولا

 ”ىش هللا ىلع
 ىهو ةيكم را رود

 6 ةيآ نورسشعو عسل
 (ميحرلا نمحرلا هللامس)

 رفا مسقأ ) رجقلاو (

 ءانتساوهليقوةرخ الاف رانلا باذعوايندلا ىف داهجلاب مهدعوا هناكو طان مهلتقو |

 "ون ارق خف ماللاو ةالصلا هيلع ىنلا نع * ديعولا ىف ةفلابملاو صيصختل رب ىلا

 رانلاتناكف رسالاو لتقلاو طعقلاو عوجلا لك لاذ ف عاونأي ايندلا ىف اوبذع

 انيلع نا مث 8# توملا دب مهعوجر ىا © مهبايا انيلا نا © هلك ءذه نم ربكأ |
 | و6 5

 ٌ 2 أاوهلوتك ع يصلاوعو

 رهفلا ةالصبوا رفسا اذا

 ا

 1 ناضمرنم هرذ الاوامرحلا

 كك

 اذن نا )رانلا باد عىنعي

 ةرذ . الا ىف معجم (مهبايا

 مهتايث(مهباسحانيلعنامن)
 مهباقعو مهباونو امثدلاىف

 ةرذ الاف

 ركذي ىلا ةروسلا نمو

 ةيكم اهلكىعو رجلا اهيف

 نورشعو عن اهتايآ

 نوثالث و عستوةثاماهناطكو

 ةعيسوةثامسح اهثورحو

 ( روفلاو ) ىلاعت هلوق ىسابعنا نع هدانسابو ( ميحرلا نمح رلا هللا مس ) © نوعستو

 1 اهتايضف ةدايزاتركت

 لبللا ءاضقنا نم هيف لصحمي ام هب ىلاعت هللا ممقا موي لك ىف مصلا ناحل رص علا

 ةكئالم و ليلا ةكتالم اهدهشي ةدوهشم اهنالو راهنلا عّتفم اهنال رجفلا الصب ْ

 امهني امو ريك الا باذعلا قحتساف رضاو ىلوت نم الا ركذف ىا رك ذف هلوق نم

 ئرقو مهعوجر © مهبايا انيلا نا © هيبنتلا ىلعالا ئرق هنا لوالا ديؤيو ضارتعا

 هواو تدلف بوالا نم لاعفوا بايالا نم لعيف بيبا ردصم لاعيف هلا ىلع ديدتلاب

 مدقتو رمشحلا ىف © مهباسح انيلع نا مث #9 ماخدالل ةياثلا مث ناوبد ىف اهيلق ىلوالا

 اريسل انا 55 هللا ةيساح هي كافلإ

 » نو'الثوا لورشعو - اهباو ةكم رحفلا ةووس 0

 م7 ميحرلا نمحرلا هللا مسي 1-0

 © رثءلابلو# هتالصبوا سقت اذا عيمصلاو هلوةكقلفوا جصلاب مقا « ربنا 00
 اهريكشو ريخالا ناسنز تعوا رعلا وا ةفرعر فب 00 ارسف كلذلو ةجملا ىذرشثع رمشع

 ملعا هللاو انيلا عوجرلا دعب مهءازج ىنعي © مهباسح

 « ةيآ نوثالث ليقو ةبانويرشعو عسل ةيكم ىهو رجفلاةروس ريسفت إف
 ةلك نوثالثو عسنو ةئامو ©

 6 ميحرأ نمحرأ مببل 2 2 | ١ىخ لأ ورنا عند

 دئاوفلا نماهيفامواهفرسشلهدعءامو رجلا, لج و نع هللا مسقا «روفلاو## لجو نعهلوق ©

 ةيويئدلا دياوفلا نم امقو ديحوتلا ىلع ةعطاق نيهارو 3 سها لئالد اهنا هو ةشدلا

 لاق هلا سابع نبا نع ىورف ظافلالا هذه ىناعم ىف اوفاتخاو ركشلا ىلع ثعبت اهنا

 03 افرح ل وعسلاو ةعبسو ةئامسمجو

 | ريت همشي كلذو قازرالا
 مسقا هنا ىنعملاو رجلا ةالص هلا اضيا سابع نبا نعو ثعبلل مهروبق نه قوملا ا 18 1 : 0 2 9

 هنم نال مرا نم موي لوا نوع لقق هف اوفاتخاو نيعم رخل هنا لبقو راهنلا

 ليلا مون رش وه 2 را ىلا ب نرق ةيلا ىذ 000 لدو ةنبا| روس

 ايف امل اهركت امنا ليق « رشثع لايلو # تايرقلا هيفو حا كسانم رثكا هيف نال
 لوالارشعلا اهنا سابع نا نع ىور اهريغ ىف لصحلال ىذلا ىفرشلاو لضفلا نم

 (نم)
 لوانم ( ريثع لايلو ) ةنلا رخ رجلا لاو هلكراهنلا وه لانو راهنلا ميصوهو رجلا هللا مقا لوش



 ى' لِخ ةلانرةركحلا ءده كن اهو مث دمعو كاسماالب ىدملا ديعب اعثر (تعفر فيك ماعسلاىلاو ) لبألا

 قرافلا اذكف اهلوطعم ليمتال ةفعار ىهف اتباث ابصن ( تبصن فنك لاجلاىلاو ) باوكآلا كلذكف قلخلا باسح
 ىنارزلا . اذكق قفالا ىلا قفالانم طسبنت دحاو طاسب اهلك ىهف ةئطوتو ديهمت الس (حىوطس فيىكضرالاىلاو) |

 ءرادتقتا اوركسال ىتح قلاخلا ةردق ىلع ةدهاشلا تاقؤللا ءذهىلا نوراظنت الفا تملا نوك نازوءك
 السا اذه ناوانتعإب :ةميرالا هذه صيصخمو ناقل اونعتسيوا ان اوتمولو لوسرلا رانا اويعسم ل ١

 مهرظنو ىداوبلا ىف نوكتبرعااو هلهتدهاشم ركحت اب لدتسي امنا ءرماو لالدتسالا ىلع مهاثحو برعال

 الامعتسا رثكا اهل مهو (ةيشاغلاةروس) مهلاوما نعا ىهف ١ 65٠ رفح لبالاولابجلاوضرالاو ,ايسلاىلا اب

 دمع الب © تءفر فنك ءامسلاىلاو # ةراعت_سالا ىلع باحسلا اهب دارملالبقو

 « تولطس فيك ضرالاىلاو 9 ليمتال ةمععار ىهف © تبصن فيك لابجلاىلاو ف
 فذحو ملكتملا لعافلا ءانس ىلع ةعبرالا لامؤالا ”ىرقو اداهم تراص ىد تطسإ ٍ

 تاكرللو طئاشلا ند تاقواخلا عاونا ل نورظني الفا ىنءملاو بوصخملا مجارلا 7

 سه هب بقع كلذلو ثعيلا ىلع هرادتقا اوكي الفىلاعت وهنا قلاخلاةردق لاك اوةقحتبل

 اورظن-لناكيلعالف © ركذم تنا امثا ركذف# لاقفريك ذتلابصالاهيلعيتروداعللا
 ىئاسكلا نعو طلستمي © رطيصمب مهيلع تسا # غالبلا الا كيلع امذا اوركذي ملوا

 رفكو ىلوت نم ْنكل * رفكو ىلوت نمالا © مامتالاب ةزمحو لصالا ىلع نيسلاب
 رافكلا داهجب نآف لصتم,لبقو ةردلاألا تانغ ى ©« رك الا بادمن تناك

 | اراف_ساو ائمظ اهتويحاصيو اراهلو اليل اهلا نورظنف برمعلا دنع م مظعا ند

 | مهدنع تاناويْللا بحتا نم اهنالو اهب ادب اذهلو اهف مهيلع هتممث ميظع مه 0

 ىلاو # ءوث اهلاالو دمع ريغب ضرالا قوف ىنمت #4 تءفر فيك ءاعسلا ىلاو »
 ضرالا ىلاو # لوزبال اكسار اتناث ايصن ضرالا ىلع ىا * تبصن فك لالا ||

 نا لاق 2 لك اهرهظ ىلع رقتس ثيحم تدهمو تطس ىا » نوطس كلا 1

 لستم بصتيوا ءاعملا لثم عفريوا لبالا لثم قلخم نا دحا رده له ىنملا سابع

 لئالد ىلامت هللا ركذ املو 'وُش لك ىلع رداقلا هللا ريغ ضرالا لثم 0 وا لابجلا

 ىلا لاقف ملسو هياع هللا ىلص هين بطاخ اهيفاو ركفتي ملو اوريتعي ملو ديحوتلا

 © رايب مهيلع تسل 9 لفعاو تنا امنا ظمف ىا * ركذم تنا امنا ركذف »
 نمالا © لاتقلا ةيآ اهتطسن ةذوسنم ةباالا هذهو نامالا ىلع مههركتف طلسمب ىا
 ريكذتلا دعب رفكو ىلوت نم نكل هانعم هلبق امع عطقنم ءاننتسا © رفكو ىلوت

 مهنال ريكألا لاق امئاو راثلا هلخدي نا وهو 6 ربكألا باذلا هلا هب ذعيف »

 مهلع تسل ) غيلبتلا الا

 تاناويملا راسل مهئم

 بر املاعييج عمجاهنالو
 ىهو ناوبحلا نم ةبولاعملا

 لفكاوا ردلاؤ لنلا

 فال لكالاوبوكرلاو
 ةداقنم اهرب هناذ اهريغ

 اهتمرأب اهداتقا نم لكل
 عنامتالو افيعض زاعتال

 قانعالالاوطاهارب اريغد

 | امو رافوألا ءوتل

 نع لمح ىتح كرب ثيحب
 اب ضهنن مث رسسيو برق
 دالبلا ىلا اهرحنو تامح

 ىلع اهريصو ةلمحالا

 نأ ىتخ شطملا .لاقا

 رمشملا ىلا عفتريل اهأمظ
 كاع ر !اهلمح و |ادعاصف

 ءاعربالا# ىراربلا ىف تبان

 مه (ركذف) مث اهيلا رئاس

 امنا ) اهبف اوركفتيل ةلدالا

 مصاعو ىلعو ىرستلو قدم راطيصع راج مهياع تناامو هلوقك طلع ) رطيسك

 رفكو مهم ىلوثنم نكلو مهلع لوتس تسلىا عطقنم ءانثتسالا ( ريكالاباذعلا هّللا هيذميف رفكو ىلوتنمالا)

 *ىع اهكرت ال ضرالا ىلع (تبصن فيكلابخلا ىلاو) ءىثاهلاننالقللاق وذ (تءفر فيكءاعسلا ىلاؤ ) اهريغ موس ١

 لاعبو نا رقلاب فوم ( ركذم تناامتا ) ظع (ركذف )مهلةيآ اذهلك ءاملا ىلع تاطرسإ ( توطس فيك ضرالا لاو )
 لاتقلابكلذ دعب هيما مث ناءالا ىلع مهرب نااطلسع (( ناطسع ل نما (مهيلعتسما) هللان ونا رقلاب طظعمتم ظعاو

 (ريكألا باذعلا) ةرخ الاف (هللاهءذعبف) هللب رفكونامالا نعفاالاب صن ىلوتن مالا لاعبو (©رفكوىلوتنمالا ) لاقف



 ضارع طسو(يىنارزو)

 (ةثوثبم) ةيبرز عمر خاف
 سلال ا ةقرفمواةط وسم

 هذه ىلاعت هللا لز'ا املو

 رسفو ةنْلاةفص فت ايالا

 نآب مالشملا دلع" ىلا
 ةئام نوكي ررسلا عافترا

 ةعوضولاباوكالاوغسرف
 قلخلا باسحف لخدتال
 قرافلا لوطو اهترثكل
 اذ فارذلا ضعوا ذك

 فك اولاقورافكلار كنا

 ريرسلا اذه ىلع دعصي
 نازك الا فكنا كد
 قراغ ل وطو :ةكلاءذه

 ىبارزلا طسبولوطلا اذه
 دهاشن ملو طاسالا اذه

 ىتاعت هللا لا فان دلا ىف كلذ
 ليألا لاك 0 الفا )
 مث ةليوط ( تقلخ فيك

 لف 0 ىتح كربت

 ريرسلا اذكف موقتمث اهيلع
 ”ىطأ طب اكن م ملل ئطألطإ
 هيشىهو (ىبارزو) ضعبإ
 ةطوسم(ةثوثيم) سفانطلا

 ىنلا مهربخأ نق اهلهال

 كلذب ملسو هيلع هللا ىل»

 ةيأن اتخاةكف افك لاق

 الوسر انيلا كلسرا هللانإب
 الفا ) ىلامت هللا لاقف

 ىلا ) ةكمرافك (نوراظنس
 اهتوش (تقلاخ فيكلبالا

 الواهام# موشن اهتدشو

 ا .

 ا

 ؟ اوت اكرملاف رشا خيه ىتلاتاناودلا

 م[ 0. زل (نوئالثلا ءزجل

 رظأ ©« نورظنبالفأ # ةطوسبم ©ةلوثبم# ةسرز عمج ةرخاف طسبو «ىبارزوإ#
 !(ةلخ ثرح اهاريبدي نسخو .هتردقلاكلع الاد اقلخ © تقلخ ؛ تفك ل ب الا ىلا ف رادتعا

 اهداقا نمل ةداقنم لجلاب ةضهان لمعلل ةكراب ةيظع اهملجن ةمانلا دالبلا ىلا لاقثالا رج
 اهل ىاتيل ادعاصف رسشعىلا شطعلا لمت وتبان لكىعرت راقوالابءوذتل قانعالا لاوط

 ىفةثنملاتاي الاناسل ركذلاب تصخ كلذلو رخا 3 نماهلامعم زوافملاو ىراربلا عطق

 عونلااذه نم برءلادنعامبجك ااهنالو اهنصاهرثذ

 ىلا دنتِساو ةد>او ىلع سلج هللاىلو سلجم نا دارا اغلا ضعإ بنحا,ضعإ ةفوفصم

 اهل ىتلا سفانطلا ىه سابع نبا لاق ةضيرعلا ط#سبلا ىنعي * ىبارزو # ىرخالا
 هلوق * نلاجلا ىف ةقرفتم لبقو ةطوسسم ىا # ةثوثبم # ةسرز اهتدحاو لح
 هللا تعنامل ري_فتلا لها لاق ©« تقاخ فنك لبالا ىلا نورظنسالفأ # لجو نع

 مهركذف هوبذكو رفكلا لها كلذ نم بحت ةنلا ىفامم ةروسلا هذه ىفام لجو نع
 سشنا نم اهنال لبالاب أدب امئاو تقلخل فيك ل بالا ىلا نورظني الفا لاقف هعئص هللا
 ىذلاوه ايندلا ف اذه مهل عنص ىذلانا ىنعملاو ةريثك عفانم ايف مهلو برعلا لاوما
 1 كا ذل لبآلا صصخم هجو ىف نيسفتلا ءالع نملكتو عنصام ةنللا لهال عنص
 دهاشي ملو اهنم مظعا طق ةعكإ اور مل برعلا نال لتاقم لاقف تانا وحلا رئاس نين

 ةداتق لاقو ةكراب تناك دقو اهلم< ضهنت اهنال ىلكلا لاقو مهنم ردانلا الا ليفلا

 ىلا#هت هللا لزنأف اهدعصن فيك اولاق اه_شرفو ةنللا ررسس عافترا ىلاعت هللاركذال

 اما لاقف ةبودالا ىف مظعا ليفلا هللقو ةبالا هذه نع نسما لئسو ةباآلا هذه

 لكؤي الو هرهظ ىلع بكربال هنال هيف ريخال وه مث هب دهعلا ةديعب برعلا ناف ليفلا
 00و ادلا ١ ىرالا لك ا هنقاو كربلا لام عاد لبالاو هرد. تلمالو هل
 دئاقلل داقنتو لقثلا لمعلل نياث اهمظع عم اهنا لبالا عفانم نمو نبلل جرو

 0 ا راج كح اذ سدف اهمافزب اذحاب فصلا ىصلا نا" ىتجا فيعضلا

 | ةنيزال اما ىتقت امنا تاناويلا عييج نا كلذو 131 تلارملا نانش لع تلف
 لبالا ىفالا لا 00 محلا لجالوا نيللوا لمعلاوا بوكر للوا

 ةادلا تلحمو لقتلا لمحو ةدملا تازاختلا الع عطقبف بكرتو ةئيز |-هناف

 ىهو اهيلع لم هلا اهنمو مايا ةدع شطعلا ىلع ربصتو ريفغلا جا اهل نم لكأبيو

 كات لك ىف 'ىرت اهنا .اهتفو تاناويللا رابع قالخم اهلمح ضن مْ ةكراب
 عطقشو ليقثلا اهيلع لمت ربلا نفس ىهو تاناودملا نم اهريغ هاعربالام ىراربلا ىف

 لبالاىلا رظنن ىتح ةسانكلا ىلا انس اوحرخا لوس يرش ناكو ةديعبلا زوافملا اهيلع

 ةبسانمالو لابجلاو ضرالاو ءاعسلا عم لبالا ركذ 6 فيك تلق ناف تقلخ فيك
 اك 5١ ذازرلا نك ال تلق 0 ضرالاو ءاعسلا لبق لبالا ركذب أدب ملو امهني

 لبالا تناكو اهعيمج ءايشالا هذهل قلاخلاوه هلاو هتردقو هديحوت ىلع ةلادلا لئالدلا

 2 ند

0 



 ةدافاو عوج ا ةطاما أهو هنع ناتي تنم ءاذغلا| ةءفنم ىا( عوج نم مىغيالو ) كى فصو هلال لوما روربع(نيسيالا

 0 0 ط دق لوالا مالكلا نال 0 لش ملو نين هد 3 0 تا ف نحل

 7 (ةغالابف) هوحولا 5 اذا الار - بطاخعاي ( ععسنال) زاذتلا وا ا ناكملا را ( ةيلاعةنجىف) ٠

 مال دوصقملاو » 2 وح ند ىنغيالو نمسال م لاق مك هعفن مدعو هرمضل

 © ةضار اهيعسل 9 ةمعنتم وأ ةحمل تاذ # ةمعان دع دعو هوجو 9 نيمعالا د>ا

 ا * عمستال #9 ردقلاوا ل 1 ل اةيلع 8 ةيلاع ةنجىف ف هباو تار اخ اهلمعب كبش

 سدورو ورم واو نامكا نأ ءايلاب لوءفملا ءانس ىلع 1 رقو هوجولا وا بطاسخاي

 | ةنطا لها مالك ناف وغلت اسفنوا وغل تاذ ةلكوا اوغل © ةغال اهيف © عفان ءانلابو

 ١ مظعتال ريكتلاو عطقنبالو اهؤام ىروث © ةيراج نيع اهي 9 مكحلاو ركذلا

 | م وكاو © ردقلا وا كمسلاةعفر © ةعوفرم 0 اهف

 | مفلاب ةقرمت عمج دئاسو © قرامو مهيدبا نيب © ةعوضوم 8 هلدؤ عال ءانأ

 نع ىلإ اهضعن 0 ةقفوغصم #3 مغلاو

 00 ا نمسال# ىلاعت هللالزئاف هلكأتال نسب اذاف ايطر هاعرت امنا لبالا
 اذا وهف هلكا ىلع ناسنالا ردقي فيكف هلكأ ىلع مئاهلا ردقت ال ماعطلااذه نا ىنعي |[

 / الا مهل ماعطال هنا ةيالا هذهىف ىلاعت هللا ركذ دق تلقناف عوج نم ىنغيالو نعسلال
 امهنيب عملا فيكف نياسغ نم الا مهل ماعطال هنا را عضوميف ركذو عيرضنم |

 ريغال موقزلا هماعط نم مهن تابوقعلا عقت بونذلا ردق ىلعف تاكرد رانلا نا تلق

 ىلاعت لاقف ةنخلا لها فصو مث نيلسغلا هماءط نم مهنمو عيرضلا هماءطنم مهنمو

 | اهيعسا © ةما ركو ةمعاو نسحو ةج# تاذ ةمعنتم ىا © ةمعان دئموب هو>و

 ةنح ىف # اهل ةنللا تنطعا ثنح ةرخ الاف ةضار اندلا ف ايس ىإ # .ةشال
 ا ةنطلانالكلذو ناكملافف واعلان م ىل قو ففرشلا وه ىذلا ولعلا نم وه 0 6 ةيلاع

 6 ةغال ايف معسلال 8 ضرالاو ,اوسلانبب مك ةحرد لك ضعب نم ىلعا اهضعب تاجرد 1

 ١ ليقو دودحا ريغف ضر ,الا هدو ىلع 46 ةير راح نيع اهمف 8لطابالو وغل ايف سيل ىا

 اهحاولا سابع نبا لاق © ةعوف سعر رسس 0 و مهروصقو مهلزانمنماودارا ثيح ىرجم

 املع سول+طااهلهادارااذافاهلها ئجب ملام ةعفىمتوقايلاودحربزلاب ةللكم بهذ نم |

 ىلا ناؤكلا غي © باوكاو © اهعشاومللا عفرت مث اهيلع اوساجم ىتحمهل تعضاوت

 ةيراملا نيعلا تافاح اح ىلع ةعوض وم ليق وو ميدل ره ل هع ىعل ؛ةعوضوم# اهلا سعال ا

 _ قئارمو كاك ىح 5 8 هفوفصم قرامو و ل ةأ ةاولم اهودجو اهنم برشلا اودارا الك |

 وا وغل تاذ ةلكوا اوغل
 ةنملا لها ملكتيال وغطاسف
 ىلعةفادح و ةيكملا الا

 مئادلا ميعنلا نم مهقزرام

 وباو ىم ةيغالابف عمال
 عفان ةيغالاهبف معسلالو رمع

 نويعىا (ةيراحنيعابف) |
 نفت تلع هلؤقك ةريثك

 ريوس عسمج ( ررساهيف (
 ةعفر نم ( ةعوفرم )

 ىريل كيسلاوا رادقملا

 عيمج هيلع هسوا# نهؤملا
 كلملا نم هير هلوخ ام

 عمج (باوكاو) معنلاو

 حدقلا وهو ب وك

 اهل ةورعال ةينا لبقو
 مهدبا نيب ( ةعوضوم )

 وا اهيلا رظناءاجاوذذإ ل
 تافاح ىلع ع وضوه

 كردقللا ةدعم نوعا

 022090( قراطلمو)

 بنج ىلااهضعب (ةفوفصم)

 امنيا حراطمو دن اسم ضع

 ىلع س

 ىرخالا ىلادنتساوةدسوم

 اح سلخ نا دارا

 (نمسيال)ةرهلارا افظ طا

 ةلمح ةنسد (ةمعان) ةمايقلامون (ذكئوب ) نيصلخلا نيئمؤملا هوجو (هو>و) هلك |نم (عوج نم ىنغيالو)هلكا نه

 الطايافلح (ةيغال) ةنْلاىف ( اهيفمعتلال ) ةعفثيمةحردف ( ةيلاع ةنحىف) ةيضار اهامباوءلل وشن (ةيضار اهيعسل)
 ةكربلاو ريخلا مىياع ىرجن (ةب راج نيع) ةنجلا ى(اهيف) لطإ ريغالو

 5 (تانكاو) 0 لاش و اهلها اهب ءلا ىجحب ملام ءاوهلا ىف

 ( ةعوئيم ررس ) ةنبالاف (ا.4) ةمرلاو

 ةرودم ميطارخالو ىرىعالو ناذا الب نازي

 ىلا امضعب دضن دق لاشو عا ىلا امضعل فص دق (ةفوفصم) دناشو (قرامو) مهلزانما ى(ة هعوضوم 2 سؤرلا ١



 ةكاذ اهؤاشراو لحولاىف لبالا ه4 4 0-1 نضوخم مك رانلا ةنواااثاءرعأأ ف اضوخو لالل_غالاو
 222222522 22252525252 تيت تي 2 2 يي يي ا ا

 اهعفشال لامعا ىف تدصنو تامعوا اهداهوو اهلالتىف طودهلاو ا لحولاىف | اهطوهو ران نم دوعص ىف

 01 لبصت ركب وناو بوقعيو ورم ونا ارقو امهلخدت © اان ىلصت # ذكموب |
 نم ىتست 8 رطاىف ةيهانتم © ةيماح 8 ةغلابملل ديدشتلاب ىلصت 'ىرقو هللاءالصا |

 قريشلا سبب © عيرض نم الا ماسعط مهل سيل © رماىف اهانا تغلب * ةينآنيع |
 ماعط هلعلو عيرضلا هبشت ةيراث ةرجش ليقو ابطر مادام لبالا هاعرت كوشلاوهو

 ءافاعتتو لبألا ءاماحأ شدا 3 1| وا مهريغ 0 نيخلاو موقيلاو يك

 تامجليقو اممرودح ىف
 ءولا لامعا امندلا”ىف

 ىهف تمعنتو اهم تذتلاو

 ةرخ الاف اممبصنىف
 عماوصلا باحصسا مهىلقو
 هلل تعشخ اها هائعمو

 اداهتجا مهنم هللالبقال عماوصلا بامصاو ناهرلا لثم باتكلا لها 06 نائوالا

 © ق ) بعتلاب لمعلا ف بودلا بصنلا ىنعمو ةمايقلا موب رانلا نواخدب لب ةلالضفف

 اها ىف كدحا نم - هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق تلاق اهنع هللاوضر ةشئاع نع

 ةياورلا اما دروهف س1 هيلع نيل زلم ل نم ةياور فو دروهف هنمس لام اذه |

 | هيلع دودرم وهف هدنعنم هعدتما ايش مالسالا نيدف ثدحا نع 0 اهناف ىلوالا

 | ند ريغوا مالسالا نيدفف 00 لعشت اهناف ةيناثلا ةياورلا اماو هم لشال |

 أ بالا ىممىف لبقو ممسو هيلع هللا ىلص انيبنل امباتنكي مل اذا هيلع دودرم هناف مالسالا |
 | لمت ل اهنال رانلاىف ةصان ةلماعلبقورانلا ىف ةرخ الاىف ةيصان ىصاعملاب امندلا ىف ةلماع
 | نا نع ةيوار ىعو لالغالاو لسالسلا ةحلاعج رانلاىف اهصناو اهلمعاذ امندلا ىف هل

 | ىلع نورجي ليقو لحولاف لبالا ضوخم اكرانلاف ضوخمت دوعسم نبا لاق سابع
 | ىلصت ىلاعت هلوقوهورانلا ف ديدح نم لبج ءاقترا نوفلكي ليقورانلاف مههوجو
 أ نم قست # لج وزع هللا ءادعا ىلع ىلفلتتىهف تيمححدقسابعنبا لاق # ةيماح اران |
 | اهنم اهنم تعقوول تقاخ دم مهج ح املع تدقوا دق ةرا 0 |

 ْ مهماعط ركذ#* مارش اذهف 1 ادورو اهبلا نوعفديف تباذل امندلا لابح ىلع ةرطق

 | ضرالاب ئطال هكوثوذ تينوه ليق © عيرضن. الا ماعط مهل سيل 9 ىلاعت لاقف
 | ةيوار ىهو هعشباو ماعط ثبخا وهو عب رضلا هوم جاه اذاف قربشلا شيرق هيعش |

 | ىذلا سبايلا كوشلاوه ايندلا ىف عيرضلا ليقو ةباد هبرقتال نسب اذاف سابعنبا نع |

 عيرضلا هعفرب سابعن.انعثيدحلا ىف ءاجوراننم كوش ةرخ الافوهو قرو هلي |
 وبا لاق رانلاجرم ارح دشاو ةفيجلانم نتناو ريصلا نم ىما كوشلا هشيرانلاىف 'ئىث

 | باذعلا نم هيف مهاممهدنعل دعي ىتحع ولا رانلا لهاىلع لسرب ىلاعت هللانا ءادردلا

 اوناكممنا نورك ذيف ةصغىذ ماعطب نوثاغيف نوثيغتسي مث عي رضلاب نوثاغيفنوثيغتسيف |
 . ةينآ نيعنم نوقسي مث ةنس فلا مهشطءيف نوةستسيف ءاملب ايندلاف صصقلا نوزيجم |

 | اذاف اهاوشو مههوجو ةدإج خس مههوجو نم هوندا اذاف ةئيرمالو ةئينهال ةبرش |

 نورسفملالاق مهءاعما عطقفاميمحءام اوةسو ىلاعت هلوق كلذف اهعطقمهن وطب ىلا لصو
 ناذ كلذىف اوبذكو عد رضلا ىلع نعمت انابا نا نوكرمشملا لاق ةيالا هذه تلزن الث اد كاويملا

 (لبالا) سيل) ةراح (ةينا نيعنم) رانلاف (ىتسآ) اهرحىهتادق ةراح(ةيماح اراث) لخدت (ىلصت) جراولا
 سياذاو لبالاهنملكأت ابطر ناكاذا ةكمقيرطب نوكي تبن قربشلا وهو ( عيرضنمالاماعط ) كردلا كلتىف (مهل

 اهلامعاىفتدصنو تامحو

 نوتمتلاو ىءادلا وعلا نم

 (ةيماحا ران ىلصت) بصاولا
 ادد تيحادف انا لدبي

 اهرح لدعي رحالفةليوط

 ركب وباو ورميوبا ىلصت

 نه ( ةينا نيعنم ىتست (

 اها قا دنا
 اقفل ىذه تياتلار
 ىلا عجار لامفالاو

 مدل 1 رئا ورحل

 ماعط مهل سيل هلوق ليلدب
 تيلرحو ( مز دا للا
 ساذافقريسلا هللاَه

 لتاق مسوهو عيرض وهف

 نوبذعملاو ناولاباذعلاو

 موقزلا ةلكا مهنَف تاقبط *
 مهمو نيلسفلاةلكأ مهْنمو
 ضفانم اف عبرضلا ةلكا

 هلوق نيبو ةب الا هذهنبب

 نيلسغنمالا ماعط الو

 ةلماع لاشو ءانعو بعت

 ردت ةلاوق ةمصان انتدلااف
 باحصاو ناكعرلا دع



 فرح لك ددهب تائسح رشع هللا ءأطغا ىلعالا ةروس أرق نم ملسو هيلع هللادص |
 مالسلاو ةالصلا مهياع دمحو ىسعو ىسومو ميهارب | ىلع هللا هلزنا

 « ةيازورش و تري قو ةكم ةيضاقلا روس

 مدا محار نيد هل حا 6-١

 ةمايقلامو ع اهدنادشب سانلا ىدعت ىتلا ةيهادلا 8 ةضافلا ثردح كينا له و

 ةل-يلذ © ةعشاخ ذشموي هوجو © راذلا مههو_حو ىئثفتو ىلات هلوقنم رانلاوا |
 0 1 0 ؟ هيف بمتنام لمعت © ةبصان ةلماع ©

 عئارسشلا عيب لب ةعيرش هيف فلتخمال تايآلا ءذهىفروكذملا ردقلا اذهنال |
 هع 7 نم 05 ا يعل ال رذ ىبا نع # هلع

 هللال وسرداي كلذ اههكر ناتك د لاق ها لؤسازاي هتحامو تلفن ةحغ روبسمللنإ ٍِس و

 عفا دق ًارقا رذاا اب لاق ىءومو مهارإ فخ ىف ناكام 1 كيلع هللا لزنا له

 اذهنا ىقباوريسخ.ةرخ الاو ايندلا ةاْلا نورتؤت لب ىلصف هبر مساركذو كرت ند

 لاقىموم فد تناكا هللا لوسراي تلق ىمومو م فحص 5 ىلا و

 كوس ىكرانلاب نما نا كح حرب 2 توملاب نبا نا تبجي اهلك اربع تنك

 تعوق 0 نش انه تبيح نمط فك اهلهاب 9 و اينذلا ئار' نمل تح

 ريثالا نبا هركذو هباتكىف نيزر كل اذه ١ جرخا لمعلال مث باساب نّدنا نمل

 ىنلاناكلاق امنع هللا وضر سانع نبا نع © ايش هلع لعل ٍكوصالا عاج هءاتكىف

 للاوهلقو نورفاكلا اهباي لقو ىلعالا كبر مساع رتولاىف ارقي مسو هيلع ىلذ

 انلأسلاق حيرج نب زيزعلا دنعنعو *# قاسنلاو ىذمّرتلا هج رخأ ةنكز ةمكار قف ل

 عبسل ىلوالاىف اردن ناك تلاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رئوي ناك ءىث ىاب ةشئاع

 نيتذوعملاو دحا هللاوهلّهب ةثلاثلاىفو نورفاكلا اهيا ايلقب ةيناثلا فو ىلعالا كبر مسا
 لعا هللاو بيغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاو قاسنلاو دوادونا هحرذا

 « ناتنكاو لأ ناو رخو تسو ةيكم ىهو ةيشاغلا ةروس ريسفن #

 « افرحنونامثو ىدحاو ةئامثالثو ةلكنوعستو »

 مد ميحرلا نمجرلا هللا سل 1-0

 ةمايقلا ىندي © ةيشافلا ثيدح © دمحاي كاتا دق ىا © كانتا له # لجو نع هلوق
 ىشعت اهنال كلذب ثيعم نانلأ ةشافلا ليقو' اهلا وها ىش لك ىف اهنا ةيشات

 هوجولابدارملاو ةللذ ىني «ةمشاخ# ةمايقلاموي ىنعي # ذئكموب هوجو#رافكلاةوجو
 ةلماع © هنع هب ربعق ناسنالا ءاضعا فرشا هجولا نالو لكلا نع ءزجلاب ربعف اهبامصا
 ةديع ند مالاسالا ند ريغ ىلع ايندلا ف اويصن واوامع نذلا ىنعإ سابعنبا لاق 5 ةيصان

 افراع هناسلل اظفاح نوكي (ةيشاغلاةروس) نالقاال ىنيذي ميهاربا 4[ 490 ]لح فد ىفو رئالاىفو ىلوالا
 هلت ىلع البقم هنامزب

 ىهوةيكمةيشافلاة روس
 هلآ نورتشعو ا تش
 ( ميحرلا نمحرلاهللا مس 2

 كانا ) دق ىنمع ( له )

 ةيهادلا ( ةشافلا ثيدح
 اءرادعب سانلا ىشفت ىتلا

 ىف اهلا وها مهسيلتو
 هلوقنم رانلاليقو ةمايقلا

 راسالا مههوجو ىشفنو

 هوحو ىا (هوحو )

 هجولا صخامناو رافكلا

 اذا رورسلاو نزلا نال

 ىف ارثا ءرملا ىف امكحتسا

 آمر نظموا ) هكباولا
 امل ةلياذ (ةعشاخ) تيشغ
 ىزخلا نم اهءادكا ىرتعا

 ('ةضان ةلمام ) ناوهلاو
 هدا تار انا فلمعت

 لسالسلا اهرج وهو

 هانز دنلا قون بانك

 كلذهللا لل يها ربا باتكو

 ركذي ىلاةروسلا نمو 9
 ةيكم اهلكىهو ةيشاغلا اهف

 نورمشعو تس كالا

 نوعستو نانثثا اتاطكو
 ةئامنالث اهفورحو
 « اذ رح نونامثو ىدحاو

 ( مي>رلا نمحرلا هللامسب )

 سا.ءنبا نع هدائسابو

 ( كانا له) ىلاعت هلوقىف

 كانا مث دمشاي كاتااملوشب
 اهلها ىلع رانلا ةيشاغ ىه ةيشاغلا لاّشو ةعاسلا مايق ري ( س "8" اخو اق ) (ةيشاغلاإثيدح ) كانا دق لاشو



 ةراغملا ىضتش وهو اهلع تفطع ةالصلانال ةالسصلا نه تسيل اهناىلعو حاتتفالا ةريكت بودحو ىلع جم هبو

 ركذ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو 45495 زو لجو نعهناعسا نم مسا ؟نوثالثلا ءزلا) لككب رئاج حاتتفالانا ىلعو

 هرىدب نييهقوقوومداعم

 ركذو ءلاضلا نع هلىلصف

 ىلسملا قيرط ىف هيد مسا
 لبا) ديبفلا ذاع لق
 ( اينالا ةوملا نورؤت

 نولذط لف ”ةرخألا 0

 هن بطاخملاو نول هبأم

 ىبا ةءارق هليلدز ورفاكلا

 ءايلاب نوراؤي ورم
 (قباو ريخ ةرخلاو)

 نا)ءوداوابسفنىف لضفأ

 ( ىلوالا وصلا ف اذه

 جفادق هلوقىلا ةراشااذه

 اذه ىنممنا ىا ىتبا ىلا

 كلت ىف دراو مالكلا

 ةروسلا ىفامىلاوا ىنوصلا

 زاوح ىلع ليلدوهو اهلك
 ةترانلابوا نقلا ارو

 هلام هلال ةذاكطلا ق
 | عيى ملا كلتىفاروكذم

 مظنلا اذهب اهيفنكيمل هنا

 ميهاربا فحص ) ةغللاهذبعو

 وصلا . نهلدب (ىمومو

 ةعاملا ىف سأل تاولضلا
 هلفأ دق 0 هجو اهلو

 نما قل وزان

 لق رطفلاةقدصب قدصت

 ركذو 000
 .ركو هلله هير مسا

 ىلصف ىئجلاو باهذلا ىف

 باوثىلع ايندلا باوأو ايندلل يعل 'انوراتخت (اندلا ةودحلا نورت لب) مامالا عم ديعلاةالص

 41( رخل دا ءردالا باونو ةرخالا ل كك (ةرخ الاو ) ةرخالا

 نزغلا وا)'اهنهغأ لأ ملفا دق هلوق نم ( اذ_هزا )مودا

 5 قو ميرا ةري دكت ىرذلا داويذأ 011177 ةالسصلا مق ىلاعت هلوقل

 ا رو ىلب # هتالسم ىلصف ديعلا موب هربك هير مسا نكذو رطفال قدصت

 ىلع وا تافتلالا ىلع نيقشالا انا يتدخل الاف «دعسيام نولعفت الف © اندلا ظ

 ةرد الاووف ءالاب وزمعوا اوقو هللا كا ايندلا يسلاناذ لكذنوا لق رامضا |

 اذه نا هلعا- امقناال لثآ وغلا نع سصااخ تاذذلاب ذا اهميعن ْناذ © قباو ريخ |
 ةصالخخو ةئايدلا سما عماج هناق فا دق نم ق.سام الإ ةراشالا 0 ىلوالا نوحلا ىف

 لاق * ىلوالا نمل 5 لي 6 ىسؤمد مارا | فص 9 ةلزنلا بتكلا

 عفان لاقو ةيالا هده اذه مش ىلد م قدصت اما هللا حر لوش دوعدسم نا ناكو ا

 ىضم ١تاقناف ةقدصلا تحرذا عفاناي لاق ديعلاموي ىنعل ةادغلا ىلص اذا رمح نا ناك

 ركذو ىرت نم حلفا دق اذهىف ةي الا هذه امنافجرخافن الاف لاقال تلقناو ىلصملاولا

 "د ةكع نكي و ةكم ةروسلا هدهو ليوأتلا اذه هجو'اق تلقا قصف هبر مسا

 اذهب لح تناو لاق م مكحلا ىلع اًهاس لوزنلا نوكي نا زوجي تلق رطف ةاكزالو |
 نولوبو عج عزبس ةكم لزن اذكو فلام وب لحخلارثا رهظو ةيكم ةروسلا هذهو دللا |

 ناك ال" مزهيس عمج ىا ىرداال تنك باطخلا نب رمع لاق ردب موب كلذ ناكو ربدلا

 ربدلانواويو عملا مزهيسلوقبو عردلا ف بني ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تيد ردب موب
 هبرمسا ركزو ليقو هنعربخاف كلذ وكيس هنا ىلاعت هللا معاك هنا وهو رخآ هجوو

 * ديلا ةالص ةالصلابو ديعلا تاريكتركذلاب دارا ليقو سما تاولصلا نمي ىلصف |
 ةيناف ايندلانا ندي © قباو ريخ ةرخ الاو ايندلا ةويلانورتؤتلب 98لج ورع هلوق |

 ْ الإ ةف ع لاق ىقابلا ىلع ىنافلانورثؤت متناو ىئفلا نه ري>قابلاو ةيقاب ةرخ الاو
 0 الا ىلع ايندلا ةايحلا انرثا مل نوردتا انللاقف هب الامذه أ رددوجت ناانع انك

 اهتحهلو ائاذلو اهؤانو اهبارشو اهماعط انل لو ترضضحا ايندلا نال لاقال انلق |
 كلذب ديرانا لقو.لجح الا 5 رو لحاعلا انمحاف انع تيوزو تديغت ةرخ الاناو

 ديرا ناو ةرخ - الا نونمؤيال مال ةرخ الا ىلع ايدلا نور م6 ١ ىنعلاةرافكلا |

 1 الاؤ لصحم ىذلا باونثلا ىلع ايندلا نمراثكتسالا نورئؤي ىندملافنولسسملا كلذي
 عبرا وهو انهما كرته فا دق هلوقنم ركذ ىذلا ى 1 قلو يو

 0 د نارقلا لق تلت ىلا ةمدقتملا بتتكلا ىا #4 ىلوالا بنمتعلا قإ و تايآ

 ني م تاو ريخ ءندل الا نآو -امندلا راثياو ىلضللاو كَرتنم حالف فصلا كلتيىف |
 فخ ىف روكذملا ردقلا اذهنا ىنعي © ىسومو ميهاربا فد 9 ىلاعت لاقف كلذ
 ىمومو ميهاربا فخ اهتم ىتلا ءايبنالا فص عيج ىفر ىلا نما دت] لتكو ع ومو ميهاربا |

 («نال)
 (قباو) اينذلال معو ايندلا باوث نم

 كنكلفا (لزألا 6ئَ ومو مهاربا فخ) نيلوالا ب



 « ركذنإل ضارتعا رهججلا ماعي هلناو كن رقنس ىلع فطع كارسينال كريس ىلاعت : .

 مهيلع فهلتبو هسفن بعتيالثل علا نع سأللا لوصحو ريكذتلا ربركت دعب
 2 ذلاريثأت فافيتساو نرك دلامدلوأ الا رات مهيلع تناامو ىلاعت هلوقك

 0 0 سما كلذلو همفن نظاذا بحي امنا ريك ذتلانان راعسشالل وا ]|
 ماعيفاهيف ركفتي هناف ىلعت هللانثخم نم اب مقتيو طمس © تكن ركذيس 9»

 ىلسيىذلا 9* رفكلاىف هلغوتل ةرفكلا نء ىتشالاوا قسافلا نم ىتشا هناذ رفاكلا
 نه.از 1١ 8 نع. ند ورح هذه مران لاق مالثسلا هيلع هنأؤ ماهح ران ي ىربكلا راثلا

 ةيكلالا ة.صعماو ر ماكل .٠ رهطت # كرت نم رفا دق # عقد ةايح ا !

 0 هناسأو هياه 6 هر ر مسا رك 3 ا ذو ِِ ةاكرلا ىداوا ةالصلل رهطت وا ءاكزلا نم 1

 را ىردتلا ةعل رمشلل كقفوت لسقو 000 كيلع هليسلو اريخ مع كنا كيلع

 لل ري> ىلع 5و ردنا رهجلا ملعب هنأ ىتعملاو لوالامالكلاب لصتموه ليقو ةئمسلا ةفيخخلا

 ركذو تنا ظغ ىنءلاوا ريكذتلاو ةظعوملا عفن ةدم.ىا #4 ىركذلا تعفن نا 9“
 «ذيس 98 غالبلا كيلع امنا عفنت ملوا ىركذلا تعفن نا ١

 هللا لعىف ىا 6 ىتشالا © اهنع دعاتتبو ىركذلا ىا"# اهنجتيو 9 ىلاعت هللاىشخم

 ىريكلا رانلال قو ةعيظفلا ةميظعلا رانلا ىا © ىربكلا رانلاىلصي ىذلا ل لاَ
 هس ىا# اهيفتومإل من م © اندلا ران ىرغشلا رانلاو ةرخ الا راق

 اد 1 هلمع ناك م 6 طا رو ليقو سابعنبا هلاق هللاالا هلال لاقو كرمشلا ند رهطت

 ن. عنا دق هلوقىف هنع هللاىضر ىردخلا ديعس ىبا نع ىور رطفلا ةقدصوه ليقو
 ىلصف ديعلا ىلا جرخلاق 5 ىلدف هبر مسا ركذو و رطفلا ةقدص ب لاق كد |

 ٠ تءاح امنا ةيطرششلا هذه لعل 0 ىركذلا تعفن. نا #3 سمالا كل بتّكسا ام لع |

 ظ 6 ىقشالا #١ ىركذلا بنو « اهنيتنو # ددزتلاو فراعلالوانئيوهو اهتقيقح

 | ©« ىحيالو حيرتسف #* اه توءال منو اهتم لفسالا كوالا ميج راي

 ١ ىوقتاا

 | لاق ةتكتلا ءذهلو اهل كقفونو نيدتلا وا حولاظفحىف ىرسبلا ةّمرطال كدعنو |

 ١ كرسسينو لاقف هدعو مث ناسنلا ةفاخم كسفنيف هؤرشامم ىنكامو ةوالتلانم غرف اذا ا!

 أ نآ رقاب ظمفىا © ركذف # ءاستنالو.هظفحم ىتح ىحولا كيلع نوهت ىا ىرتسلل ١

 نم تيما « نم نر ا ا. لن هاف

 ١ | ىا *# ىزتنم فا دق و ل ١ سو نع هازل » هيفش ةيلل ةاح يا« كل

 ر الاىف راثلا لؤخد ا || ىل_ علا ىذلا ( هللا ماع ىف قشاا (ىتشالا) 3 نإ رقلاب ةللا ن

 2-0 ةايح ( ىحالو) جيرتسيف رانلايف ( اهف تومالمن) 0 00 0 نكلو ملا '

 ( ىلصف ) اهريغو سل !تاولضلا,(هرز) سم 1(مساركذو)ةنادحوونآر هلا ظعتا نم 52 انو زافدق (ملفا :

 ىتلا ةمسلاةمِب شال لبقو ىجولاظفح ىنعي لهساو رسباىه ىتلا ةقرطلل كقذونو هانعموضارتعا ىن# امو رهجلا

 ةلوق لولد نإ فاو( ىركذلا تعش نآ) نا فلا 0 ةنجلا لمعل كقفونوا عئارسشلا رسبا ىه

 ركذف هلوقكقالطالا ىلع ريكذتلاب صاوهليقو مف ىركذلا 1 داعتسسا هانعمو طرش هءىهاظىلق ركذف

 هللا (ىثخمنم) ةركذتلا (ىلعالاةروس) ليهو ظعتبس ( ركذيس ) هي 46.0 عفلاب طو رمشمريغرأ "ذم تنااعا
 سهول ك1 تا س17 لقص ا

 ) اهنعاو ( ةيقاعلا ءوسو

 اللف ىركذلا نع دعاشو

 ركنا ( قعالا ) اهله
 ةرفكلا ىتشاوه ىذلاوا

 لوسي ةوادعق هلغوتل

 دياولاؤفتلزن لبق هللا

 ةعسر نوةبتعو ةريغملانءا

 ىرغصلاو هجران لخدي

 (اهيفتوميالمت ) ايندلاران
 الو) باذعلا نم جيرسف

 ليقو اهءذذإ ب ةايح (ىح

 ةايلا نيب ح>رتلانال مث

 ا مدل تارتم وه

 زوفلالا (عتادق) هدشلل

 ند رهطت (ىكزت نه )

 واةالصلل رهطت وا كرا

 ةاكزلا نملعفت ةاكزلاىدا

 ةقدصلا نع“ قدصتل

 ربكو )ع هير مسا ى نذو (

 ىبخلا ( ىلصف ) حاتتفالل

 نآ رقاب طع ( رك ذف

 مى ركذلا تعفن نا) هللابو

 ةطظعلا عفن ال ل وش

 ىش# نمالا هللابو نأ رقلاب
 06 و دعاشإ «اهبنعو) م 56 ااوهو هللا (ىث نم) هللابو 0 ةلاب ظعتيس ( را شل



 3 هلاك 0 ل 0
 ا

 7 هيلع ظفحينا هيدئل هللانم ةراشب اذهو هزني نأ 0 ءاغامالا ) ءاسنتال 2
 ِ تت ءانا تت نع ه بهذي ._ غسل :.طظطاص# نا هللا ءاشامالا ١ ؟نوثالثلا ءز ا 8 هنم تافس الىتح

 نالأسو نوال ديك

 هنع ادينح ىو ناسك

 هب لمعلا ىش الق لاقف

 للقو ردصي كلثم لاف

 ىهنلا ىلع ئسنت الف هلوق
 ةلصافلل ةدينم فاالاو

 لفغتالف ىاالييسااهلوقك

 الاءاسنتفمريركتو هتءارق
 عفرب هكيسنينا هللا ءاشأم

 !ءورهجلا ماعيدلا () هتوالت

 رهن كنا ىا ( ىني
 لي ريح ةءارق عم نا رّقلا

 ماع هللاو تلفتلا ةفاخم

 اهكسفن فامو هعمك رهج

 ارةلاموار هلا ىلا كوعدب

 وانايسنلا ةفاخم كسفنىف
 مالعاامو مثررساام ماعإ

 مكلاتمعفاو مكلاوقا نفذ

 نم نطل امو ؟نهظاامو
 كرسينو ) مكلاوحا

 ىلع فوطعم (ىرسلل

 ملعي هنا هلوقو كنرقتس

 رذكحلا نيف ىد_هف

 رعلاو نفعا نآكالاو

 5 )ج خا ىذلاو )

 الكلا ( ىعرملا ) رطملاب

 دعا ( هلم ( رضخحالا

 اكان لع ) ةاضح

 لاح اذا دوسأ (قود 0(

 : 0 كن رةنس ) لوخلاهءاع

 هللاءا دقو (هللاءامامألا ىشالق) نأ رقلا ليربج كيلع ارقيس لاشو نا رقلا دمحم اي كلعنس

 قى | . لعفلاو لوقلا نم ةينالعلا ( رهجلا ملعب هنا ) نآ رقلانم ايش كلذ د»ب ملسو هيلع هللاىلص ىنلا سني ماف

 0 6-5 هن رضخ لعل 0 هل - ب 1 ءاعرتام ا 7 0

 ] هترضح ةدحش نه ىوحا هجرخا ىا ىعراانه لاح ىوحا ليقو دوسا اسي

 || الف 8 ةءارقلاماهلاناب راق كلمجتسوا مالسلاهيلع ليريج ناسل ىلع * كئرقنس ©
 || رابخالازا عم كلىرخا ةيآ كلذ نوكيل ىاكنا عم ظفملا ةوق نم الصا © ىسضت
 ||| هلوقك ةلصافلل فلالاو ىمن لبقو تايالا نم اضيا كلذك هعوقو ليقتسي امع هب
 اك ةرذدتلاو 4 هب دارملا ليقو هتوالت خسنت ناب هنايسن © هللاءاشام الا © اليبسلا

 8 ةالصااىف هلع 5 ةبآ قفا ماهأمس |او ةالصلاه.اع هنأ ىور

 نهجلا ىلع هنا ىننلاف لمعتست ةلقلا ناف اسأر
 كاعد امو ليربج عم ةءارقلا ك روح وأ ناعد امو مكلاود نم رهظام # قم امو

 © ىرسلال د 000 2 كنا و ءاهان م مكجالص ةم 0 أم ملعيف نايسنلا هفاحع نكد هيلا

 | وخلا ىلا ءادعو 0 0 ةله ردق لقو كالا رك ذلا "قرد عا

 1 . كولسإ نيتفتاطلا نم قيرثلك ىدهمن م اوقال هو اًدشلاو م اوعال ةداعشسأا ردق لدو هند

 نايسنلا ىف وااهتدسن لاَقف ا

٠. 2 

 امل

 ىطعا ىا ردق ليقو امهيلا ىدهو رمشلاو ريلا ردق ليو هلعو هلردتام ليس

 ىلاعت هلوق وهو اهيعارا تاناويْلا رئاسو ماعنالا ىدهو هيلا جاتحي ام ناويح لك

 رفصاو رضذخا ند ماعنالا هاعرت امو بشعلا تدنا ىا 43 ىعرملا جرخا ىذلاو 3#

 _ اهشه ىإ # ءاثغ © ةرضخلادعب ىعرملا ىنبب © لش #9 كلذريغو ضد 2 ظ

 سدو تو اذا 57 ا

 هيلع هللاىلص ىنلا نا كلذو كيلع ًارقبام ئندب © ىسنت الف 8 كيلع ليريج ةءارقب |

 كلذو ةرضخلا دعب دوسا ىأ ©« ىودا# ليسلا قوؤ هار

 نآرقلا كلن ىا «كيرقس# لجو نع هلوق * دوسا

 ىلص هللا لوسر ملكتي ىتح ةيالا رخآ نه غر م مل ىجولاب ليربح لزت اذا ناك ملحو

 كنف 0 اللف كي روس ىلاعت هللا لزتاف اهاسني نا ةفاخم اهلواب ل 0 و هيلع هللا

 ١ ا نقلا نم هنوالأت 00 هللا ئاموهو هايل نأ ىعل 5 هللأ ءاضام اللا 0 كلذ دلعلا

 1 ند 2 امي كلذ دعلا هر 5 م 2 ل ا هللأ ءاعانألا ءاعم ليقو رودصلا نم هعفرو

 ةراوسف 8 الحر و هياعهللا ىلص هللال وسر مع” تااقاهنع هللا ىخر ةشئاع ثم دح ا

 | ااذكو اذك ةزودسنم اهنسنا تتتك ةبآ انكو اذك ىرك دا دقل هللا 7 لاقف لبللاب

 ءانثتسالا اذه للرقو نيحبحصلاىف ءاحرذا اذك ةروسنم نهتطقسا تنك ةياور ىفو

 ١ قختامو#لعثلاو لوقلا نم ىنعي كرما اع! هنا ذه ايش هيسني نا هللا أشيملو عش مل
 أ نون ىأ 6 ىرينلا ةارشنتو ف ةيالللاو ,مسلا للخيل ىلاعت هنا ىنمملاو اهتم نمي

 0 !(كلع) 9

 : . تاءاطلا رئاسو ةلاسرلا غيايش كياعن ومس فيلا كرسي و كحل كلش هءثدحم ملا رمسأ | ند ىنخاا» , (قذئامو)

 ا تزعم 0



 هب قيايالامع هتاذ هز (ىلعالا كب رمساعس) ( مح رلانمحر لا هللا مس ) 7 ةيآ ةرسثع عسأ ىهو ةكمىلعالاةرو :

 تاسع رفع ءامشلاق مش نك فدعا ملاذ ط عا قراطلاةرونب 017 ماسو

 * ةرشع عسل اهناو ةبكم ىلعالا ةروس 2

 ىلعالا نر ناوعس 'ىرفو ميظعتلا هج و لعد ذو ءاوس هب هق امهنا امعاز هريغ ىلع

 مدو ىف اهولعجا ماسو هيلعدللا ىلص لاق ىلعالا كير مسا عبس لزن الث مكعوكر
 ىذلا # تدع“ كل مهللا دوجتلاىفو تمكر كل مهللا عوكرلا ىف نولوب اوناكو

 هشاعم ميو هلاك قاب هلاهاذل لم ناب ةقلكك ىوالف "ين لك قل © نوت

 اهتافصواهريداقمو اهصاخشاو اهعاوناو ءايشالا سانجا ردق ىا # ردق ىذلاو ©

 هدارع ملعأ ىلاعتو هناوحس

 4 انوي رق ىدحاو نانا ةلك »

 ندرس ساس
 ملسو هيلع ا 1

 ليقو ىلعثلا دائسأب ىوغلا هر د ىلعالا فر ناس لاَقف ىلعألا كير مسا 3 1 رش

 سا.عنا نع ىورام هيلعلدب ناتلاو ةباكتلا نم ةعام

 ىا مب سابع نبا لاقو مرتحم هركذلو مظعم هل تناو ءركذ ناب ىلعالا كبر ةيعمت

 لاق ىلعالا كبر مسا خستازت انو مكعركر ىف اهؤلم>ا لثسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىذلاو هو ةماقلا كدعم ايوةسمناسن الا قلخ ليقونيئعلاو نيلحرلاو نديلا ئوسف

 ىدهف هلكش 'ىثلكل ردق لقو اهءاستكال ىدهو قازرالا ردقلبق © ىدهفردق

 هيلع ىلاعت فارس ىنلا ىلع 8 5 ةدايزل ةيذلا ريبغتو ريركللاو ار الاهما

 | هقالطاو ةفئازلا تاليوأتلاب هيف داحلالا نع همسا | ءز'  ىلعالا كير مسا عبس و

 | ىف اهولعحا ماللاو ةالصلا هيلع لاق مظعلا كبر ماب حبسف تاز' ال ثيدخلاىفو

 هلاصفا ىلا ههحوف # ىدهف 8# فيفختلاب ردق لاسكلا ًارقو اهلاجا واهلاعفاو

 د لوعيسو ناتطاو ةبآ ةرشععسلو ةكم ىهو ىلعالا ةروسريسفل 0

 ا لودوهو ىلل اكالا مق

 | هزت ءانعم لبقو ةلص مسالا ن وكب اذه ىلمف نودهملا هفصي امع ىلعالا كبر هزت هانعم

 ئابع نا نع هداتناو | لاق ميظعلا كير مسا ع تاز اذ لاق سماع نإ ةقع نع * ىلعالا كير صاب للص

 ا ا ىذ لك قاخ ىا 0 ىوسف قاخ ىذلا 3 دوادو| ه>رذا ؟دو# ىف نر

 رادتقالاو رهقلا وه ىذلا ( ىلعالا ةروس ) وال ىنب ىلعالا -2 498 ف- رش ناب كلذو ةلص مسالاو

 ليقوناكملاىفولعلا ىنععال

 ىو ىلءعالا ىبر ناحس لق

 هيلع لاق تازئال ثيدحلا

 كدوج ىفاهولءجامالسلا
 ىا (ىوسفقاخ ىذلا )

 هقلخ ىوسف ”ىثلكقاخ

 اناس هكا لو ةيومت
 ماكحا ىلع نكلو متامريغ

 رداص هءاىبعةلالدوقاستاو

 ىلع ءاوسوا ميكح ملاع نع

 ىذلاو) لم وةعفنمهفام

 لكذ ردقىا (ىدهفردق

 هيلا ءادهف هحلتلامنا وح

 هب عافتنالا هجو هفرعو
 نكلو لضاو ىدهفوا
 ةانتكل ا لك فدان

 0ك نه لضي هل ش

 ىلعردق 0 اشي نه 8

 نا دا ىلا رولان . .ظ

 ةيكم اهلك ى هو ىلعالا انف

 امتالكو ةرسشع عست اهتايآ

 اهفو رح ولكن وعيسون انتا

 © نونامثوةعبر او ناثام
 (ميحرلا نمحرلا هللامب)

 مسا عبس ) ىلاعت هلوقىف

 لص لو ( ىلعالا كبر
 ىلعالا كنار سمأي"دخعاي
 رك ةاكلاقو رك كا

 نيديلاب هقلخ ( ىواش ( حودرىذ ( قاخ ىذل 0 دوجعلاىف ىلعالا نر ناحعس دم اي لق لاش و كير ديوب درقعاب

 مهلاو فرعف ( ىدهف) ىتااو ركذ لك لءح (ردق ىذلاو ) ءاضعالا رئاسو نينذالاو نيئيعلاو نيلجرلاو

 هقلخل ةواقشلاو ةداكشلا ردق لاشو اريصقوا اليوطوا اعمدوا انمح هقاذ ردق لاشو ىذلا رككلا نان تكا



 !| مفديو ةثمعل ( رصانالو) هن لحام عقد ىلع هسفشن ىف (ةوقنم) ناك اللا ) هلاث ( لامعالا نم

 (هلا) تابنلانمضرالاهنع عدصتنام وه ( عدصلاّتاذ ضرالاو ) نيح لك هدوء هب ىع“و رطملا ىا (عجرلاتاذ

 000 الار للاب ( كرولا, رهانو ) ناقرف هل لقاك لطايلاو قلاب لضاف (لصقلوتل) ناوقلانا
 لزم ملينا هعماسو ُهيراق 4 ؛ عشر بولقلاىف امظعم رودصلا ىف 5 4 نوكأ كلذب هللا هقفصو دقو هةقوع ندو هلك

 كك دياكملا نولتس ( ]دك نودكم) 4 1 ا انونالثلا» ا ( مهنا ( حازم ةندتوا

 اع 50 هنع

 رون ءافطاوهللاىمالاطنا
 ) اذدك دك او ) قحلا

 مهد ءازج مهزاحاو

 ثرح نم مهل ىحاردتساب

 دبكلا ءازج ىعسف نولعلال
 ءادتعالاءازح ىعتام ادك

 ناوةئيسو ءادتعاةئسلاو

 الو ةئيسو ءادتعا نكي مل

 فسولا ده قالاطإ
 هحو ىلءالا 0 هللا ىلع

 هللا اوسن هلوقك ءازحلا

 وهو هللان وعداخم مهسنف

 مهب ئزمسإ هللا مهعداخ
 ال ىا ( نيرفاكلا لهف )
 لهيتسلالو مك اله عدن

 مهرظنا / م-هاهما هب

 نيظفللا نيب فااخورركف

 ريبصتلاو نيكستلا ةدايزل

 الو اريسي الهم (اديور)

 ىهو ةرغصمالا اه ملكتي

 ادور دور جيرلا تدار نه

 ةفيعض ةكرح تكرم
 بلاط ىنال ( هلاف) هريغ
 هسفن ةعنم نم (ةوقنم)

 زاعلا دفنا راعملا تاذإ ءاعحلا 7 ) عجرلات اذ ,ائسحلاو 1

1| 

 ١ هللا باذعنم اهم عتب ىا  ةوقنم 9ث نكت نانفألا اذهل 00

 لول نأ رقلا ىنعي * هنا 9*ىلاعت هلوق مسقلاباوجو راهنالاو رجحشلاو تابنلانع |
 اطالاو قالا نيب لصفت دو ىلع نإ ىاا# لصف ١

 7 كوت رم قلل ناشاإلل اف < هلاف إل هميجرل قرط وهو اهم تنخامو لامعالا |
 لكف عجرت * عجرلات اذ ءاسمسلاو #9 همني © رصانالو #9 اهب عنتنب هسفنىف ةعنم |

 ىع امك هب ىع“ راعملا عجرلا ليقو هسنم كرمت" ىذلا عضوملا ىلا ةدود

 كار مث راما نه. ءاملا ليمم نارعشلاو ا نوب لسيقاالل وا اتقوف اتقو هج رب ىاغت

 عدصلا تاذ ضرالاو #8 باممتلا ءامسلاب دارينا زوم اذه ىلعو ضرالاوملا
 نا رقلانا © هنا 8 نوبعلاو تانللاب قشلا وا تابنلانم ضرالا هنع عواصم

 هلك دج هناذ ©« لزهلاب وهامو #8 لطالاو قحلا نيب لصاف « لصف لوقل # |
 دكاو © رون ءافطاو هلاطباىف © اًدك نوديكب 8 ةكم لها ىنب # مهلا 0

 لهفه نو.ستحال ثيحن مهنم ىعاقتلاو مهل ىحاردتساىف ئدكب مهلباقاو #«ادك
 6# انور مهلهما 8 م عكالعاب ل يتسن الوا مهنم ماقتنالاب لغتشت الف *« نرفاكلا |

 هللازال انوا

 ههجو ناكما اك ضشئارتلا ىو ىنعإ هوجو ىف انْمشو هوجوىف انيز نوؤكيفرس
 ىا هلا 3 ريبسغا ههحو ناك اهنمصقتلا وا اهعيض نمو ةمايقلاموب اريثكسم اف رمش»

 ذ ىا *# عجرلا تاذ ءاعملا و ىلاعت لاقفرخا اعمق ركذ مت هللانم هرمصنب ىا
 قدشاو 8-3 «عدصلا تاذضرالاو #رركتو محي 1 هبال هن ىعت رطملا ا

 بعللاب ىا © لزهلاب 20

 كلا نواتع قي « لدي ودك »و ةكم ىرغتم سي 4 مهنا © لطابلاو
 كاكا أو فين اورواغتو ةودنلا رادىف اوعمتجحا نيح كلذو ماسو هيلع هللاىبص

 فيسلاب ايندلاىف مهم مقتنافنولعملال ثيح نم مج ردتسا ناب مهدبك ىلع مهيزاجا ىنعإ

 سايعنبا لاق 0 عدتالو ليتستال ىا 6 نيرفاكتلا لهف هيرانلاب ةرخ الاىفو

 ىلاعت لاقف لاق لاهمالا كلذنا نيب مهلاهماب هما امل لح ورع هللانم مهاديعو اذه |

 هللأو فتسلا هيا لاهمالا سنو ردب مون هللا مه ذخاف البلو ىنعل 0 اديور مهاهمأ و

 (هناعس
 0 ا رقلا ىف - ) هنا ) دانوالا تاذ لاشو عودزلاو تاننلاب )ع دصلا اذ ضرالاو 0 ماع كعلإ امان اعملا كفل ناعحاو

 7 2 لها ى أ ) مهنا 0( لطايلاب (كلزهلا وهامو ) هللا ن همكح لاشو قح> ناس (لصفلوقل) مسقلا ناك اذهلو

 0 رّلاو ماسو ل هللا ىلص ده نع سانلا , معد وهو مه هرقل نق اعد نوءاصل 0 نوديك )

 ليف ردب موب داي مهاتق ري ادم ا دع اي ةودنلا راد ىف كك الهو كلتو نوديرب لاشو

 ردب موب ىلا دايلق ( اديور ) مهلجا (مهلهمأ) نيرفاكلا لحاف (نيرفاكلا



 ءانلوملا 5 -الاو 491١ - هبحاصا ةقيتملا ف قفدلاو فد هيفا

 هتداعا ةح ل هدم ىف رظنلاب ناسنالا ة ضو 2 كفاح هيلع نسل لك نأ --

 ءامو ماهفتسالا باود> هي قفاد ءامنم قاخ# هتيفاعف هرمسأم اللا هظفاح ىلع للبيالف ا

 جرخم 9 هلوقلمح رلاىفنيثاملانم جزتمملا دارملاو عفد هيفبصوهو قفد ىذ نمي قفاد |
 ولو اهردصماظع هو ءارملائارتو لج راكع قي نم 4 تاتا وكلنا
 دلوّدننال دعتست ىتح ءاضعالا ميم نع لصفنم و عبارلا مضهلا لضف نم دل و ةفطنلا ناك

 غامدلاناكشالفنيتضي لا دنع ضعءبااباهضء؛ف:امقورع اهرقمو ءاضعالاك لت لثماهنم

 فيضلاب عاملا ىف طارفالا عرسيو ههبشت كلذلو اهديلوتىف ةنوءم ءاضعالا مظعا
 ةباركا غو تفاعلا ىلا ها زانت نتك بع كسلاح وهو عانغاأ ىهو ةفيلخ هلو هيف:

 هيفو نيتمضب باصلاو نيتحشل يلصلا ئرقو ركذلاب اصخ كلذلف ىنللا ةيعوا ىلا

 هيلع لديو قلاغللا ريمشلاو © زداقل همجر ىلع هلا 8 تلاكص ىعو-ةعار هل

 نم قامو فامكلان م تاطاو نب نحو قرض 40 .ارمسلا ىلبت موي # قاح

 رزكاو ناتالاءاضعا عيمج نم جر ىنانا لبق ةأرملا ف دن نيب اهنا هتعو ردصلا نا

 ىلع هنا © ركذلاب نيوضعلا نيذهىلاعت هللا مخ بيلا اذهلف تماَرلا هو ةأراانذإ
 ءاملادر ىلع رداق ليقو ليلحالاىف ةفطنلا درب ناىلع رداقىلاعت هللا نا ىنعي «رداقل هعجر

 هانعمليقو لبقنم ناك ام ءامنانالا در ىلعرداق ليقو هنم جر ىذلا بلصلا ىف

 ليقو ةفطنلا ىلا امصلا نمو ابصلاىلا بايشلا نمو با.شلاىلا ربكلا نم هتددر تْئشنا

 ناسنالا اخ ىلعردق ىذلاناو هانءمليقو رداقل ج

 ىلوالاو غتالاوه لوقلا اذهو هلعنوها وهو هتوم دعب اح هتداعا ىلع رداق ءادّنا

 رهاظت ءانعمّلبق ةمايقلا موز هكلذو © ارسل لت عون #9 نسب لات هلو <00
 ءوضولاو ةالضلاو موضلاك لاتعالا شارف ئرارسلا لور رس لدا

 لسغلاو

 ةمايقلا موب ناك اذاف لستغي لو تاّستغاو معي ملو تعحو لصي ىملو تياص ل وش دق

 .رالى د ءاملا كالذ سدح ىلع هنأ

 ديما نال كلذو لحو نع هير نيبو ديعلا نيب رارمس هذه لكف ةبانجلا نم

 لك ةماي ملا موي ىلإ هل هللاىدب رم نب هلثأ دم ا اهعيش ص2 نهو اهادا نم رهظي ىت> ريت

 بفئارتلاو) لحرلا ب

 روظت «نتاطلا و موي 7 580 توا دعب 2

 ْ مدقم نم ةريثك قؤرعف لزنو لح رلارهظىف قرع بصق غامدلا نم جرام

 أ ىا #4 قفاد # ىنمنم 52000 نيدو لاقف كلذ نيب مث هير ه ةلخ

 | هلعجاماو امهم ولخعدإولانال ةأرملاءامو لجرلاءام هيداراو محرلاف بوبصمقؤفدم

 م« تاكلار تلف هإفىملا 1 و ءاملا كلذ ىني © عج 8 ام«ازتمال ادحاو

 | ةدالقلامضوهىعسابعنبا لاقرع اوردصلاماظع ىهو جالا ارو لتكرا1

 ىلكألو ءازحلا موللمتف هازحو هندأعا ىلع رداق ءاشنا منا 1 هم راظنلاب هما | فاح سفن لك ىلع 3

 بص قفدلاو ( قفاد ءامزم ى ةاَح ( هياو> قاخ ”ىغ ىاند ىا ماهفتسا قلخ مثو هتيقاعف هرسسامالا هظفاح ىلا

 ةغالا لها صضعل ن عو ؟قراطلاةروس) زاح

 هتنبص اةفد ءاملا تقفد

 ىا هسفنس ءاملا قفدو

 نيءام نم لشي و بصنا
 محرلا ىف ا«ازتمال

 'ىئدّسا نيح اهداماو

 نيب نم جر ) هقاذ ىف
 نه ( بئارتلاو بلصلا

 بئاراو لجرلا ب بلص نيب

 ردصلاماظع ىهو ار 1

 لبقو ةدالقلان وكت ثيح
 لجرلا نم بصعلا ومظعلا

 ءازلأ ىف ملا معللاو
 ةلالدل نا )هنا)

 ىذلانا ءانممو هيلع قاخ

 نم ءادا ناسنالا قلخ

 ىلع ( همحر ىلع ) ةفاطأ

 (رداقل) اصوصخ هنداعا

 هع زمتلال ةردقلا نيل

 نييلىا ريقفل ىتا هلوةك |
 (لس موي ) بصنو رقفلا

 وا هه رب دكت ا

 هلع ر هلوت الع لدارمش +

 ند بولقلا ىف رسا ام

 ىفخاامو تاينلاو دئاقعلا

 هسفن (قاخ) لاقف نيب مث

 قوفدم ) قفاد ءامنم (

 ةارملا محر ىف قارهمو

 كاشو (رداقا) ليلحالاىلا ءاملا كلذ در ىلع (هم>ر ىلع) هللا ىنعب ( هنا )ار اب

 هتلعلالا لجرلا ىلا لكو  ىنُد لكى لعوهو رارنملا



 قلل ا نيعاىف 0 ( بقاثلا مهلا قراطلا اه كارداامو قراطلاو ءاعملاو ) (ميحرلا نمعرلا هللامس )

 ْ سنجوا مولا سنج دارملاوقرا ابو اهب مس ةنطاقا>اهيفو هتكئالم نكسمو مهقزر ندعم اهتاكل

 ' هناك ئضملا ىا بقاثلا مجتلاب هريسف . 559.١ ريح مث اهتمفنم مظعل (نوثالثلا» رطل انج خرب ىلا 'بهشلا

 | هنف ذفنف مالظلا بقثت

 00 ا أ نال قراطلب فسوو
 قيرطلاكلاسل ىلسالاىف وهو ىليللاب ىدابلا بكوكلاو © قراطلاو ءامسلاو # ] ىتوبإ لاقاك لمالاب ودس

 | لأ قراطلا ام كاردا امو يف ىداسبلل لمعتسا مثال ىتالاب اههتع صتخاو | قرططي هتالوا قداط الل
 1 سنجلا دارملاو كالفالا وا هيأ دفنيف هنوضل مالظلا بقش ه 08 ىضملا 5 بقاسثلا 0 ١ ىا 1

 هناشلامر خل هصخم امب هرمف مث ماع فنسوب الوا هنع ربع لحز وهو بقثلاب موهعم وا | ال سفن لكنا ) مسقلا

 ناف ببقر *# ظفاح # اهيلعا سفن لك نأشلانا ىا # اهيلع ال سفن لكنا 9 | تناكزا امل ( ظفاح اهدلع
 ىنعمب اهنا ىلع امل ةزمحو مصاعو ىماع نبا ارقو ةديزصامو ةلصافلا ماللاو ةففحخلاىه (| ةءارقكالا ىنمب ةددشم
 امل« قلخمم ناسنالا رظنيلف  مسقلا باو نيهجولا ىلع ةلمجاو ةيفا ناواالا || ماع نباو ةزمحو مصاع
 3 لكام ىا ةفان نا نوكتف
 مد ميحرلا نمحرلا هللا مس 5# ا اهيلع الا ىف

 ىنلاىنا هنا كلذو بلاطفاىف تلزن لبق  قراطلاو ءامسلاو ه لجو نع هلوق * | :ءارقك ةففخم تناكناو
 مث ءام ءالتماف مج طخحما ا سلاح وه اغيبق نبلو زي هفدحاف لسو هيلع هلال اص | ةففخم نا نوكت يضر

 هن ىعر من اذه مثسو هيلع هللا ىلص ىلا لاك اذه وك انا لاهو ةيلاطوبا عرقا | سفن لكنا ىا ةليقثلا نم

 )فاو قراطلاو ءاعحلاو هللالزئاف بلاطوبا بجيش ىلاعت هللاتايآ نم ةيآ وهو | نم اهظفحم ظفاح اهيلعل

 للاب قرطي هنال اقراط معلا ىعس وراهنلاب كلذ ىعسمالوق راط وهفلبللاب كاتااملكو ىلِللاب | اهلمع ظفحوا تاقآلا
 دنه تلاق | اذاذ اهلحاو اهقزرو

 قراغلا ىلع ىفع * قراط خان 2 | لققو تام كلذ ىفوتسا

 هللا ىلص ىنلا نكي ملىلبق * قراطلاام كاردا امو ول هفرشو ءولعيف مهيمهابانا ديرت | :ربازاف لامعالا ئاكوه
 جحش وتلا ليقورينماءىغملاىا # بقاثثا مجتلاو# لوشن هلهللا هنيب ىتح هفرعي ملسو هيلع قتلا نيب ةقراذ ماللاو
 بقاثلا مهلا ليقو هذفني ىا هقثيف ناط.شلا هب رب ا ليقو ىللاعلا عشت رملا ليقو ًادتبم لقفاحَو ةفيفخلاو

 محن لكوهل قو هعافترال كلذب ىعع لح ز وهلبقو و محلا | ايس برعءلانال ايرثلاوه || ريخ ةلملاو ربخلا اهيلعو

 هذه برو هريد_َدنليقو اه . هللا مقا م اسف 5 هذفنف هبقش هنال ناطيشلا هن رب امم ىهف تناك امهتناو لك

 ! لع سف لكنا: ب لئذاح اهلع انس لكز أ 9 ىلاعت هلوق مسقلاباوجو ءارشالا || رظنيلف ) مسقلا هب قلتي
 مه سابع نبا لاق رش وا ريخ نم 0 اهلمع ظفحم اهبر نم ظفاح || ركذامل ( قلخ مت ناسنالا

 اهعفدي ىتح اهلعفو اهلوق ظفحمو اهظفح ىلاعت هللا نم ظفاح لو ةكّتالملا نم ةظفحلا

 هلوق © اهلردقامالا بطاعملاو كلاهملا نم اهظفحم ىلقو امنع لح م ريداقملاىلا اهلسلو | نيك نأ نك اعنف

 ”قتىانفىا 5 قلخ مث و رامتعاو يك ظن ىنعي 34 ناسنالا رظنلف ِه لحو ع | ءاوسلاو ) لاس هاوقف

 (هقلخ ل لاقفنيب مث كلذب هج (قراطلاام) دمحاي (كارد 1 ءاعسلاب هللا مق أل وش (قراطلاو

 - سقنلك ل ودب مسقلا ناك اذهلو «سفن لكنا) راهنلاب سنخميو ليال قرطي لحز وهو ذفانلا ىغملا (بقاثلا مجنلا)
 ' تارقزا العلا اهيلعال سفن لك امسسفن لكنا لاعبو ةلص انهه فلالاو مبملا اهيلءل ىنعي (اهيلعامل) ةرجافو ١ ةرب
  هسفن ( قلخمت) بلاطوبا (ناسنالا رظنيلف ) رباقملاىلا اهعفدي ىتح اهلمعو اهلوق ظفحم ( ظفاح ) دشلاب مهملا

 (ميحرلا نمحرلا هللا مس )



 نيذلالب ) مهيذكشلم لزن امو لسرالدونملاكلتبيذكت .تفرعدقىنملاو هلآ و هاا نوءعرغب داراو دونجلا نم
 نكل مهيلع دولا لاع ءافخلال دوتحلاب نوريتالو تاذشمال تازتسإو ( كيانكك قف ) كموق نما( اور

 مهيلع رداقو مهلاوحاب ماع «جوربلاةرو- ىا ( طيحم مهئارو ه5 ]28- نع. للاو ) ادانع كنوبدكبا

 ةطاحالاو هنوزجيلال مهو |

 مهنا لثم مها دو نم مع

 ئثلات وشال هنوتوشال
 اذهلب (وهلب) هطيحلا

 نا رف ) هباوبذك ىذلا
 ةقيطلا ىلء في رش ( ديم

 ه_ىظن ىفو تكلا ف

 نوم زي مك سدل هزاجتاو

 ريظانسا -ةلاو“ ىرتقم“ هلا
 (ظوفحمحولىف ) نيلوالا

 نيطابسشلا :لزوصو نم

 بإب 0 ىلع ربصاو لستف مه قاح امو لسرال 5 تفرع دق ىنءملاو هموقو

 هنع نووعريال 01 بدك او ورد دل لب و مهاقاحام لدم مهرذحو كموق

 دانألا اتا مهاصق اوعمس مهلاف ءال وه لاح نم با مهلاح نا: تارضالا عدو

 توشبالاكهنوثوشنال © طبحم مهئارونمهللاو #9 مهييذكت نم دشا اويذكو مهك اله
 تفيرش تاك هب اويذك ئذلا اذه.لب. دع نا رق وهن لف طا طا
 حواف 00 د. بر نأ رق ىا ةفاضالاب دمحم نأ رق ئرقو ىنمملاو مظنلا ىف ديحو

 ئرقو نآر قال ةفص هنا ىلع عفرلاب ظوفحم عفان أرقو فيرحتلان . « ظوفحص 2
 هللا لو سر نع # حوالا هيف ىذلا ةمبالا ءامساا قوفا» ىنعي ءاوهلاوهو حولىف

 نوكك ةفرعو ةعمح موي لك دعب هللا ءاطعا جوربلا ةروس أرق نم ملسو هيلع ىلاعت
 5 تاس رشع ايندلا ف

 نآ رقال ةفص عفان ظوفحم ها اهباو 3 قوالظلاة روس ْ
 نستقاو رفا وم ىا | تذكاك نارشلاو كلىنعي «بيرذكتىف# دما كموقنءىا # اورفكنذلالب#

 ئث نسطادنع حوالاو مب ماعىا 6 طبحتمئارو نم هللاوإل مهنم انك كلهآ نع اوربَصي لو ألان م همهابقناكنم

 هنؤورَدف ةكار ملل حولي 3 ف وه لب 0 مهلبق ناكنع رنا مام لزس ثنا ردشإ مهل امعان.ع* 1 هيلع نال

 هللا ىذر سايعنإا دنعو ةنايكو رمش هنا قوت رمل معز مكوه س 0 رياو عفنلا ريث 5ك رك "ىا هد ا

 ءاضس .ةردنه وه |ىهنع ليديتلا نو ظوف#نا ر ةلانا ىنعإ نا رةلل ت عن هنا ىلع عفرلاب ا ة «ظوفحمحولىفإ# ْ

 ضدرالاوءانلا نيبامد] وط | حوللاب فر حوال تعن هنا ىلع رم ا ظوفح اىرقو ا رخلاو رييغتلاو |

 قزرشملا نيبام هضيعو 8 نيطاشلانم ظفح هلال اظوفحم ىنو بتكلاعس# هئمو باتكلاما وهو ظوفحملا
 اكو روت هلع برغملاو سايعنبا نع ىلاعثلا دانساب ىوغلاىورو شرعلا ندع نعووهو صقللاو ةدايزلا نهؤ

 وه لئاقم روطسم هيف نما نف هلوسرو هدع د#و ماسالا هلسد هدوحو هللاالا هلاالا حوالا ردصىف نا لاق

 لقو شرعءلا نمي ىلع ةردند حول حوالاو لاقو ةزخلا هل دا هل سر عبعاو هدعوب قدصو لل>و نع هللا

 شرعلاب دوقعم هالسصعأا

 ميك 152 قهلفساو
 معا هللاو

 هيا ىراطل وكس »

 * ةبآ هر م

 م مل ندهو م ند

 ع ةياعاديع رافك (اورفك ندذلال 0 لة 8( بكا تسند

 ماوس 3 ١ رش ىذلا نا رقل ىنعإ احل 5 2 8 0 ا لو (طمحع* ماد“ او ا رقلاو

 كا ا 0 اكو ةرمشع تس اه 0 ايو راسا ا

 2 هلصاو شرعلاب دوقعم رس همالكو رون نه هلثو 9 رح ةتوقاي ه افدو توقايلاو

 | هد ِء ىلعا لاَ هللاو كام

 أ « نوتسو ىدحاو ةيأ ةرشع عبسو ةكمئهوىراطلا ور 0

 اذ رج نونالثو ةمسنو نانامو ةلك »



 دارملاو قافتو فعاضتدقف ةدشلا, تنص واذا فخعلاب ا معلا ) 5 ( 1 ماعوهوا 0

 نظلاز
 مهريص نأ دعل مهديعز مل ءاننا مهق1 ىات( دع ئدس وه هنأ 2 ماقّسالاو باذملاب ةر ,ا1 07

 م ندطعل مه ادبأ مهدي هنأ ةردكلا كاع : هشطن ةدش ىلع ةداعالاو ءادبالا ىلع هرادتقاب لذ 0

 رتاسلا ( روفغلا وهو ) ةداعالا -*5 1248 لح اويذكو 4 نونالثلا ءزلا ١ ءادبالا ةمن اوركعكم مذا

 بوئذلا نع ىفاءلابورءلل
 || هايلوال بحلا (دودولا)
 لهال لعافلا ليقو

 دودولا هلءشغام ةعاطلا

 |ىدا) اه م اطعا ن٠

 ه ةلاخ ( شرءلاوذ (

 رحلابو ( ديلا ) كلامو

 ةفص هلا ىلع ىلعو ةز*+

 .يظع هللاد#2#و شرعال

 همظعو ولع شرءاادوعو

 فوذحم ادةءهريخ (لاعذ)

 ا وك (دير 0

 دان ءاالامفا نا ةلالد هيف

 (دوذلاثيدح كاناله)
 عوملا ريخب كانا دق ىا

 ةاخلا مالاىف ةيغاطلا

 ا كد (ةاوعو نوءرق)

 ظ اولمعو) هللا (اونما نذلان)

 نيبو مهد اهف (تاحاصلا

 نيئاسإ (تانج مهل ) مهمر

 42 نه (اهتت نمىر#)

 [ككتّسرو انه 0

 ءاملاو را رانا (راهنالا)
 كلذ ) نلللاو ليسسعلاو

 هاا (:ركلا*زونلا

 زوفلاكلذ راهمالا اهتحن ند ىرجت تانج مهل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاناإ# |
 فعاضم # ديدشل كير صاب نا © هنود رغدت اهفامو ايندلا تا # ريكلا
 هدسرعيو ىلا ىدس ي ديعبو ىد بس وه هنا 7 فاعب دحا شطلاناف هفنع

 بان نا 4 روفغاا وهو و ةرخ . الا ىف منعلاو امدلا ىف ةرفكلاب اب شطبلا ىدبوا

 كاملا شرعااب دارملاليقو هقلاخ © شرعلاوذ 9 عاطا نا بحملا « دودولا ©
 بجاو هتاف هتافصصو هاذ مظنلا © دا ف انليرا هلع فالى د عاقو |

 هدحمو 0 شرعءالوا كيرلا ةعص تاكلاو هز هرد>-و ةمكللاو ةردقلا مأن دودحولا

 لمس هريغ لامفاو هلامفا ٠ ند داع هيلع عنتعال 0 دنرإل لامف © .يرظعو هولع

 ره نوعرع دارملا نآل ا امهل دبا 5 دوُكو نوعرف دوزلا ثيدح كيلا
 اهتم نم ىرجم تانج مهلتاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلانا 8 ىلاعت لاقف نينمؤملل

 نبالاق # ديدشل كبر شطب نا # لجورنع هلوق © © ريكلازوفل' كلذ راهنالا
 مهقلخم ىا © ديعيو ئدبب وه هنا #8 ديدشل ةلظلاذخا اذا باذعلاب هذخانا سابع |

 6 روفنلاوهو# ةمايقلا ف مهلامعاب مهيزاحل توملادعب ءايحا مهديعي مث ايندلاىف الوا
 هؤاياوا هدويىا بور لا لبقو مهابحلاىا © دودولا ف نيئهؤاا عيمج بو'ذل ىنعي

 | «شرءااوذإف ةرغغاا هنانل وا ىلا ددوة:لاوه كفو غل نا دونو رمغإ ليقو هنو.كو ا

 0 طل نال ىلا_ءث هلل ةفص هنا ىلع عف رلاب اىرف *« دحلا » ع كاامو هّقاخ ىا

 ةفص هنأ ىلع رم كلل[ ادبحلا) ”ىّرقو 0 هللابالا قيالال كلذو لالخلا او: ىلاعتلا تافض

 هئسح داراىل.ةو ىلاعت هللاالا هت نكعو شرعلاة فص ماعيال ذا ميظعلار رسلاىا شرعلل

 46 ديرب امل لامف © ىلاعآ لاق مث * ماسالا ن حا 0 ليق دقت دولار هقسوف |
 ضرتعم هلع ضرتعيال دب رام 30 ”ليقو هنلط '؟ىد هم عنعالو ؟ ئىُد هزمتلال هلا ىنمب

 هءادعالخدبو عنام كلذ نم هعنعالا ةلمعر ةناءءاملو | لخدب وهف بلاغ هءاغيالو

 ىا 6# دونملا ثيدح له كانا دق ىا 6# كانا له و رصان هنم مهرصتمال رانا
 #© نوعرف © ىلاعت تا نع ن6 * ءايدالا ىلع اودنحم نذلات رفاكلا عوج ارب ا

 هر وهده كم لها ع موعصق تناكو 9 دود هموكو ىعا

 لب( 001100 0 1 شطبزا) رانلان٠ او2وةنجلاب اوزافةرفاولا

 : نما ءرفكلا هاتان 1 زواجمملا ) دوقفلاوهو ) اديد> اقاذ توملا لعل (ديعي و) ةفطنلان . قلخلا( 'ئدسوه

 ٠ رارسااوذ «شرعلا وذ) هتعاط ع الا 2 لاشو هتعاط لهال بحل الاَقو هنايلوال ددوتملا ( دودولا ) هاب

 " دمعاي (هكات أ له) تيعوىح ديرك (ديرا1لاءف) هللاوهت لادلا مغب تل رقنا مب ءركلا لاو ديجلا ن تهطل (ديلا)

 : نيذلاو ( دومثو نوعرف) عوم ربخ لوش (دونلا كتدَح )0: كلذ" دع هانا 0 لبق هتأيو كل ذب هيد مهفتسا

 ربا



 <« هلوقك ناعالا الا اوركنا امو مهم اوباعامو (اونمٌويَنا الإ مهتم اومتلا و ) ةكف  لخا ىذإ لمحت :
 دكا اومقذ ى ئرقو * اويضغنانوملحم مهنا © الا ةيماىت نم اومقنام هلوثو * مهفويسنا ريغ مهو تبيعالو ١

 اناغ ازينع . هنوكوهو هب نمؤي نا اهب قس ىتللا فاصوالا ركذ ( ديلا زيزملا هللب ) عفلا وو. عصفلاو
 لكف/(ضرالاو تاروعلا كلم. هل ىذلا ) هب اوث .ىحريو..هتيعل ىلا دولا هلا هع ازيد هباقع ىتخم ادا

 نيقانلاناو لط.هالا همقنال ىذلا قطاوه 0 اومشن امزال اريرقت هلعوشلاو هتدابع هيلع قم“ امهتف نم

 لع هنأ ىءا مهلدبعو «جوربلا ةدو-أ (هشا# ىث لكى عدلاو) ل ءاظع باذعب مه“ هلل 'ماَقَدال لها

 ا
 ! 0 | اونمؤب ناالا مهم 9 اوركأ امو 4 اومقلا ير يدبر دا ع دا

 نيئمؤملا اون نيذلاز هلوؤ ةشاررط ىلع ءاشتسا 4 دا ززءااهللاب

 نا زو# ( تاءؤملاو 1 0

 هيلع مهي زائوهو اولءفام

 ئاتكلا عارق نم لولف نهم # مهفو.س نا ريغ مهف بيعالو
 باكا اونو ندذلاب ديار

 0 كلمه ىذلا#* هل وش كلذ ن رقوهءاوثىحر معتم اد مانع
 : ا دعو نءؤي نأ 0 داع راعشالل 7 ديم ا هللاو ضرالاو ناوولا نيذلابو ةصاخ دودخالا 1 ري ه1 ا

 ىف ني_>حورطملا اونم 4 :ي>باذعمهاف اورو 1 ىذالاب 3 2 تا ةةنذلا نا#
 هون ىعءمو دودخألا ا ل 8

 . نيذلاب دا 0 ر>الاىف دئازلاباذعلا « قبر 1طاباذع مهو | ره 0

 مّنق رحاف مولع تراثنا رالانا ىورام قيرحطا باذعبو ةصاخ دودخالاب اها اونتذ

 الا مهم اوهر 5 سا.ع نا لاق © مهنم اومقنامو 9“ مم !اًةداع | كر نيد

 ىنعي © زيزعلا » هلل مهناعاالا ايبع مهيف اولعالو اوباعام لقو « قانا ومما
 # دينا ف عئادبالو 0 ىذلا هاقلا بلاغا زب زعاا هللا وه ةدا.علا قدتسن ىذلانا
 هل ىذلا 0 0 هللاوهو كالذا لهاوهو هيلع ىو دهم نا ل ىذلا ىدب

 نه ىا 52 لك ىلع هللاو # ةدامعال قوما و ف ىا 0 ضر واتا وول كل
 . م عىل 0 0 3
 ىا ننمؤلا اوف“ نذلا ىا ©« تانءؤلاو نينمؤاا # اوقرحاو اويذع ىا ## اونتف نيذلانا 8 لحوزع ديرينا زوي و مهةرحاف 1 نيرفاكما ملم ديو دل تع دعو الو « ديهش 9 نينءؤلإ ملاعق
 موملاع اع ىذالا و مهنا ىلع لكَ هو رفكلا نه هلع مهامع اوء>رب )ل ىا 30 اونو ١ م 200 رالاب

 مهم لَه ىلات هللازاو ديعولا اذه نم نو>ريو مهنه لش اونماو اوبان اذا

 مهوقر>اورانلامهوبذع

 اوءجريمل ( اوبوتيمل من )
 ) م-هلف ( مهرفك نع

 2 /انع) ةرخالاو
 باذع مهلو ( مهرفكبي

 ىورامل اين دلا ىف (قب را
 مهيلع تبلقتا راسنلا نا

 ةرذ الاىف نيب اذع نينئاغنل

 مهتتفاو مهرفكل | نين«ؤلا اوقرحا امم قيرطاباذع مهلو مهر فكب مهح باذع مهلىني © قيرحلا
 0 3 نام 30 اماوقر دا ىتاارانلاب عفر دا هللا نأ كالذو امندلاىف ا رطل اباذع 4اليقو

 نه ( مهم اومشامو ) هل 1: ١ م )و

 ('دعاام 0 مْ ةرذ الاف مح باذع مهو مهقر حاف دودخالا نه مهيلا تءشرا

 كل..هل ىذلا ) هب ن لا ةمقلاب ( زيزعلا ) هللاب مهنيا لبقل الا (هللباو هويدا

 اهيا ( ]و ال مهلامعأ ن٠ ( ءيثدلك ىلع للاو) تانتلا (ضرالاو) رطل تاولان ارخ(ةتاوعتلا

 ناميالاب ءاسنلا نم تاقدصملا ( تانمؤماو ) ناميالاب لاجرلا ن« نيقدصملا ىنعي رانلاب ( نينءؤاا ) اوبذعو

 لاشو راثلاىف ديدشلا (قيرحلا باذع مهلو) هع لاق (مهج باذعمهلف ) مهكر شو مه رفكن» 0

 نيئمؤملا نه اموق ا سرا منال 2 نم اموق ءالؤه اوناكو رانلاب هللامهقر تا

 نينمؤملاركذ مث ساوئاااذ لاقيو فسوب ىعما ! ميكلم ناكو مهنيدىلا اوء>رب ىكل رالاب مهواتقو مهويذمف

 لاقف مهباذعملقل ناميالا نع اوء>رب مل نيذلا



 ن٠ لاعتا لدا ( رانلا )

 (دوقولاتاذ )دودخالا

 اهل ةيظع اهنا اهل فهو

 ساسألا نادباو ريثكلا
 ىإ لكل قرط ( 9

 الع مه) اها ود> نب دعاق

 اوندبام: ىلع رافكلا ىإ

 اتاك وهات

 لع نوح 7 (
 ىا مهو 0 ىءاركلا

 نولعشام ىلع ) رافكلا

 قارح الان د ) نيئمؤملاب

 دودخ الات

 ويه رجلا
 ادحانا كلملادنء ضعنل

 هن سما م طرش " مم

 طفلا 0-0900 ذ رانلا

 لاشو بطألاو تفزلاو
 نم موق مهلاشو اونمل

 رافكلا مهاتق نينمؤملا
 طفنلاب دوقولا تاذ رانا

 (مهذا) بطخحلاو تفزلاو

 لكلا لع ) نانكلا تن

 ىلع لاهو قدنألا

 سول (دوءق) ىساركلا

 رانلاب هللا مهقرحا نيح

 نول_ءشام ىلع مهو )

 روضح ( دومش نينمؤااب

 ىلع نودوشي اوناكل او

 (ةوتالثلا ء رجا

 دهشي © دو,ث نينمؤااب نولعشا» ىلع مهو © نودعاق «.دومق # رالاةفاح |
 ةمايقلاءوب نولعشامىلع نودهشيوا هباورمااهف | زي 0 كلملا دنع ضء.ا ىضعب

 ]| تدرا ت تكا اذا و امد تعبنا اهنع هدب تاع.ما اذا هسار هب رض ىىل لع هدب امضاو سمان

 ثح مهيد دودخالا نادكا نا

 هلاودخ 2 هوشنواف مم تاشا ٠ ند كحق هباوكا لثتف كلا للك سانا هعناتف |

 11 رك مهعبات نمو راس لايف هبىر ىننااكلذ عبت نف اران اهؤلق ادودخا |

 لها دنع ةزوهشم تناك ةصقلاهذه نا .كلذو نينار لاف كيلو 7 مهيف |

 هنن سانا

 اهل ةفس « دوقولاتاذ #8 لاقشالالدب دود>الا نم لدب 6# راما # 12 لن
 | ىلع هَ املع مذا 00 0 دوقولاىف ماللاو أ_مهلاهب عش رام 0-0 ةرمظعلاب

 اوديعا نا كك 0 كلذ غابق هللاىنر 5 هنق ديد ماخ هدبىفو انام

 راهدتفسا لها مزما ال ىزا ناو ريح 68 ديوس لاقو هيلع مدجو ىذلا هيلع

 باتك لهاب ال مهلاف ماكحالا نه سو#لا ىلع قرد مك ىا باطخلان رم لاق

 كمل اهلوانتف م4 !تلخا دف ا تقاكو بات ىك مهاناك دو ىلب بلاط ىبأ سس ىلع لاف

 1 اهالاقو مدن ركسلا هنع بهذ الق هتخا ىلع ع مقوف هلقع ىلع تماغف مهكوام نع .

 تام كنا هند جرا انك يد امو تدبا ىذلا اذهام كو

 0 هوسانتو سانلا ىف بهذ اذا تاوخالا حاكن لحا دق هللانا

 هللاذاعم مهعمحاب سانلالاقف تاوذالا حاكت مكل لحا دق هللانا لاقف كلذب ابيطخ

 طوسلامهيف طسف باتكىف ائيلع لزنا الو ىبن نم هبانءاحام هيرّقنوا اذ نءؤن نا

 لوش و سانا

 ماَقُف همر

 اهف دقواو دودخذالا مهادف هاورش ذآ اوناف 37 سلا مه قار اوره نأ اوناف |

 لاق“ ىلع نع ىورو هقلطا باحانمو راملاىف هفذقىبا ند اهدلع مهضرعو ن اريثاا

 اكشرا دقلو ىل اع ا د رق مث هموق 4 ةشديلا نم ثعل

 مهاعدف ة 4 لإ كيلع صصقش مل نكد مهو كاع 0 ند مم كلف نكد تار ا

 ا تناك لقو ىسعاش الو ىعق ها ٠ 1 ىصلالاَةف تعز 4 عيضر ىد اك علا ارا

 اوقر ,تح سراش ئدخالاو مأش ان قر ,حالاو نع | 2 ةدحاَو هيل دودخالا

 مهلا نوم ذو 0 سر راه ىلإ اماو ىمورلا ديك وهف مأ كلان ىلا اماق رانا

 هللالزني مف نسرافؤ مأشلاب ىلا كات تقسو ناو و دك ن

 | ىلع كلذب مهامحي ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر باتصال كلذ ىلاعت هللارك ذف ةكم
 سعال ميظعت وه # دوقولاتاذ رانلا رف ىلاعت هل وقو نيدلا ىف هراكملا ليو لا
 سنا نب عيسرلا لاق رانلا كلت
 03 ىلا و رانلامهسع نا لق

 دخ ىذلاكلا ىنمي #2 مهو © دودخالادنع سول ىا # دوءق اهع مهذا
 مهتداراو رانلا ىلع مهضرعنم ىا #4 نينمؤااب نولعفبام ىلع # هباحاو دودخالا

 5 ب
 نالاح نيئم وانا نودهشل ليو روطدح ىا 0 دوهش ادد مهيد ىلا اوءحرب نأ

0 _ 

 مهحاورا ضم رانلا ىف اوقلا ئذلا ع نينمؤملا هللا 0

 مه رحاف رافكلا نم دودخ الارنغش لع ْن
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 تف هيي فلا

 « جوربااةروس ) هه 4/6 ]-

 | را ثمل هدقف تهازلا ع لدق هبدعف مالغلا ىلع لدق هب ذعق باضغف نر لاف

 | هساحاو او اوكلهفموقلاب ففد>ارو اعدؤ هنورذ نم حرطيل لح ىلامالغلا لسراو

 تشل كمل لاقفاعورباوقؤف همم" و دل تانك اناطسف ىرخل هند

 ىربصأ هامااب ىدلا لاف تح اقف ىد اهعم ة . ما تءاح ىد أممف 4و رط مهند

 تطخ وغلا كولم ضع نا هس 77 ىدذر ىلع نعءو 0 5 قا ىلع كناؤ

 اهيأ حرطو راثلاديداخاب صاف ءولبقي ماف تاوخالا حاكت لحا هللازا لاقو سانا

 عذج ىلع هيللصو دحاو ديعص ف ّس انلا عمل ىتتلتق كلذ تلعف نا كناف هب ىنمرا

 3 مالفلاب ر م لاق م سوقلادكفف مهلا عضو م هتئابكأ 5 مهد كحك مث

 ةكارادح كبلز هللاو دق رذحم تاكأم تن ارا هللة 2 كالملا ىف 1 انالث مالغاابر انما

 عجر ملن» لاقو ناريالامرضاو ندق ككسلاهءاوفاىف دودخالاب سماؤ نئانلا نمآإ دق

 هاما اي مالغلا اهللاقف اهيف عقت

 ضرالا ىف مظعلا ىلا دودخالاو * قرطلا ككسلاو 3 ةزراءلاضرالا انه ديعصلاو +

 نأ لاقو رانلاىف ل وجدل كه ركز رخل اسعار #3 اهو هومراىا 8 5

 نءاذ دن لو مالفاا كلذ هر ةر وسلا لعل لعمل لس هوناناكو سمات نهللاديعلا

 هبىكاق توصلا نس> ةءارقلا نسح بهار هش رطىقناكو لعملاىلا فئاخ لم هماةعاط

 نيد ىلع قب دق ناك الحر نا هبنم نب بهو لاقو بريهص ثيدح و ل كلذ

 ىدوهيلاساونوذ هيلاراسف هو.حاف ناري ىلا مقوف ىسع
 مهريذخو ري نم هدونمح

 0 || 5-5 0 ا .
 نع قع" ن تدم لاقو قرغت د رس رجلا ىكقاذ ابراه سا ءاوذ ج رحت نو

 ُك هللا داع اود>وف باطن 7 ع َنَدرَف ترفت>ا ةبرخ نأ ركل تب هللا دبع

 ْ ليقف مالغااب رب اما اولاقو سانا نما تاق هةعداطسوو عقوف هأم رف هن ويم را 6

 | مجرب مل نق نارينلا ايف تدقواو ديداخاب صاف رذحم تنكاام كب لزت كمل

 ديداخالاىف قرداف ريمح نم 20 ونوذ مها نأ ع رست ليقو نا نم"

 ا سانلالاق 2و تاق م سلا عضوم هغدص ىلع هالي 0 وذ 7 مهسلاعق وف هامر

 | نا تاسعاقت اها ىص اهعمو ارضا تءاح يح كلذ اولمفف اهو هور هلسد نع

 ا ل ثردح اذه قا ىلع كياف ىسعاشالو ىريصا

 | ةلصمو يذكلازاوج هيفو ءالوالاتاماركتايثا ثيدحلا اذهىفو * لسم هحرخا
 ا راشدملاو 2 ىماقا> ىذلاوه هكالاو 3 كالهلا نم سفئلاذاقاهفو نردلا ىلا عج رت

 | فدرو * هالعا ركل و مغلاب لمحلا ةورذو* نولاىورو ةزمللا فيفنو ءايلاب

 | تباقناتافكناو * ةريغصلا ةنيفسلاىلوالا ىفاقلامغب روقرقلاو * برطضاو كرح

 ١ طاير باغ ع املا رشع ع قرد>و دودذالا نفذ هيلع اوناف ةيدوهلاو راثلا نيب

 ا ْي لييح رش نب ساونوذ فاسوت هل لاش ريمح كولم ند كمه نارخن ناك نابع

 ا لاه مالغ هدالب فناكو دس ناعيا لسوهيلع هللا بص بنا دل وم لَ ةرتفلا ىف لي>حا رش

 روكرق نإ ه.تهذف او

 اعدؤ هوقرغادب اودحاف

 ةتيفسلا مم تافكناف

 كلملل لاقف او اوقرفف

 ىتلصتو ديمصوف سانلا

 هس ذخاتو عدج ىلع

 هللامسإ لوقو قتائك نه

 هن ىتبمر 2 مالغلا بر

 هغدسمىف عقوف هامرؤ

 تاف هلع هالي عض وف
3 

 مالفلا ب ر انما سانلالاقف

 كي لز' كيمأل ليقف

 دق 1 تك

 نق اراثاه المو ادودخا

 هجر ط هند نع عجدر مل

 هاما تءاح ىد اهف و

 نا تا ىد اهعم

 هامااي ىلا لاف اهف عش

 دلك هماو ىد ىلا ١" لاف



 0 14 ره « نوبالثلا ءزجلا )

 ا 0 اعوؤ ص مق قوقةحالاو قل ىعمو ءانس اهودءو صراف ىقذلا وهو دخلا

 | لاذ بهار هش رطىف ناكو ريدلا لعمل اماللغ هيلا مض ا و ريخاقب هلزاك 7

 مهللا لاقو ارح ذخاف سانا تسبح دق ةيح موب تاذ هّشرط ىف ىارف هيلا هبلق

 ئربي دعب مالغلا ناكو اهلتقف اهلتقاف رحاسلانم كيلا بحا بهارلا اذه ناك نا

 01 نع كلللاهلأسف 18 .اف :كلملا سياج ىمعو ءاودالا نم ىنشإو صرإالاو هكالا ظ

 اذاو هبرض رحال اىنا اذاف هيلا دعتو بهارلاب نم رجاسلاى نا اذا ناكف هيجاف ا نعءىودضرالاىف مانع

 كلذ اكشف هونرض هلها نا اذاف همالك معع ععو بهارلاىلا دعق رحاسسأا ن٠ عحر | ملسو هياع هللاىبص ل

 لف كلها تيشخ اذاو ىلها ىنسي> ف رءاسلات شخ اذا ملاعل بهارلاىلا | رحاس كولملا ضعبا ناك

 مولا لاو 6 تا دو ةيظع هب اد ىلع قاذا ١ كلذك وه بيق ردعاسلا ىتسيوع | ا.الغ هيلا مخ كيك

 كلابحا بهارلا ماناكنا مهلا لاقمن محا 0 رحاسااما لضفا بهارلا ىلعا |

 اف ساناا ىضُق اهاَتَتف اهامرف سانلا ىغي ى ٍد> ةبادلا هذه لتقاف رحاسلا سما نو
 ف ناكو رولا ه_لعيا

 | عع” بهار مالغلاقيرط
 ئرا 8 كل صا 1 غل دق ىو لضفا تو ب ا بهارلا هللاَدف هريذاف بهارلا أ

 ىوادبو صرالاو 2 ىو مالغلاناكف ىلع لدن الف تياحا ناف ىليتس كناو |

 لاقف ةريثك ايادهب هاناف ىمع دق ناك كلملل سيلج معسف ءاودالا رئاس نم سانلا

 تاذ هش رطىف ى ارف هنم

 سانلاتسحدق ةباد موب
 نا مهلل' لاقف ار ذحاف

 كلا بحا بهارلا ناك

 اهاتقف اهلتفاف ردحاسلا ند

 كلذ دعب مال_ةلا ناكف
 صرالاو هك الا 8

 هاربا كلملل سياح ىمعو

 ناف لحو نع هللاشي امنا ادحا ىتشاال ىنا 7 ىتيفش تنا نا عمحا كلائههام |

 سل كلما ىف ل>ونع هللادافشف هن نم ان كافشف لحونع هللاتوءد هللاتئما

 بر كلوا لا ةف ىبر لاقف كرمصب كيلع در نم كلملا هللاةذ سا ناك ام هيلا

 لاقف مالغلاب خل مالغلا ىلع هلدىتح هبذمي لزب لف ءذخأف هللاكبرو ىبرلاق ىديغ
 ىنالاقف لمفت 0 0 هكلا ربا مئام كرحس نم غلبدق هلا ىنب ىا كللاهل |

 ص بهارلا ىلع لد ىتح هبذعإ 10 / 3م لح وزع هللا ىشد اءاادحا ىنشاال

 هسأر قرفمىف راشبملاعضوف راشيملاب اطدف ىناف كنيد نع عجرا هل ليقف بهارلإب |
 در نه هلاسف كلملاءرصباف
 فر لاَقو كادت كياع

 ىلع لدؤ هبذدمق بضضغف

 ىلع لدف هذمن مالغلا

 اعدف ناف كند نع خ عحرا هل ليقف كلانا نع لحم مرام عقو ىد هن هقشف ١

 هل ليقف مالغلاب 0 2 ءاقس عقو ىتح ههّقشف هع قرد ف راشيملاعضوف راشدملاب

 00 ىلا هاويهذا مهل لاقف هءاحصا نم نم ىلا هعفدق ىناف كنيد نع عجرا | بهارلا مجرب لف بهارلا

 هياوهذف هو> رطاذ الاو همدنع 2 ناف هيورذ معلب اذاف ليلا هباودعصاف 0 | ىباو راشنملابدقف هند نع

 ىدع ءاحو اوطقسف لبجلا مم 2 تا مهدفك | م هللا لاقف لجلاهءاودءصق ٠ لج لآ ردع مالعلا

 لاقف هباكصا نم رفنىلا هعفدق هللا مهينافك لاق كياوصا لمفام كلملا هللاةف كلملاىلا | اعدذ هوَردا نم حراطيل

 00 و هد نك عجرناف ر وطسوتف روةرقىف ه و هنا و هدق م ىدقافالا و هن ذرءاع مح راف رلاهنا اعساوتف واوك محاف هاوهذا | : :

 هللاقف كلملاىلا ىثمي ءاحو اوقرغف ةنيفسلاممب تآفكتاذ تش امب مهينفك ا مهللا لاقف

 هفن ىتح ىلئا تسل كنا كلءلل لاقف ىلاعت هللا مهيئافك لاق كباعصا لمفام كلملا

 لء عدد ىلع ىنلصتو دد>أ و ديعصق سانلا عمجم لاق وه امو لاَ هن كل ما ام ا

 مت مالغلابر هللامسبإ لق 6 + دوفلادكف مهلا عض مْ ىانك نم | مىهس ذدخ مل

 (ىنمرا) 2



 ا

 ىنلاوا دوهشهو دهاشنم هترثكتطرفاام ىلق هناك ةرثكلاىف ةغاامللوا |

 5 مهاذا ىلع نينؤلا تين تدرو |

 | "اهورب تيس القمل وكلا 5000 تفاتحمال_ مواعمزدق ىلع اهذ "كككاركلا

 دوب

 كطعوإا رهقلا ل اتم وا ا وك 7و تاراتسملا

 مؤيلاو وف روياقلا ك١ جر لزاونلاناف ءاع-لا باوباوا اهروهظل

 اموقئالخلا نم .مويلاكلذف دمشي نمو #دومش.و دهاشو# ةئايقلاءوب «# دوعوملا

 امهفصو كل تاوريشمإو دهاشو ىاف صولا ىفماهاللا اهركتتو ىاحلانيةفرشما

 ةالصلا هيلع

 قلاخلانإف هكعوا قاخاوقااخلاوا هتمأو ىنلكوا مالا راسو هتماواهتمار السلا
 رحل مويؤا كلكشدلاو ظرفحلا كلااوا هدوحو ىلع ندهادك وهو هقاذ ىلع عاطم 1

 بادصا لق 3 هلهاو مون لكوا هلدهش هنأف عمجاو ةعرلاموبوا ججالاو ةفيعوا

 باودح كيد هنا رهظالاو لتق دقا ريدقت ىلع مسقلاباوج هنا لبق © دودخالا

 دبا مهابق نع م قوجاخ

 ىبا نع 3 دومثشمو دهاشو 3 ةمايقلاموب 0 7 دوعوأالا مويلاو 00 اهروهاظا

 لضفا موب "قلع ثبرغالو وينقل تئلطام ةئملاء وب دهاعلاو ةفرغ ا ه1

 كيماساالو هللا باس الا ري هللاوعدب نه وم كيع اهقفاونال ةعاس هيق ةعم اموي ند 1

 ااو ةفلع موي دوهشماو هيورتلا مون دهاشلا قو رع لاموب دوهشماو ةعنلا موي ا

 مثالامه مهيلع ىا دوهشملاو ءايبنالا مه دهاسشلا ليقو ةمايقلاموب دوهشملاو ىلاعت

 ١ دهاشلا ليقو هترذو 5 وه هيلع ىا دوهشملاو كاللاوه دهاشلال قو. 100 |

 || ءاسالا دهاشلال قو ةءدقتلا الام“ مهيلع دوهشملاو ملحو هيلع هللاىلص اهيدنو |

  1هلوقو ةودنلاب هل اودهش هلف ءاسالانال لو هيلع هللا ىلص 2 وه هل دومشلاو |

 اهفرسشل ام ىلاعت هللا مسقا ماسقا دورمشمو دهاشو دوعولامولاو جوربلاتاذ ,ئعلاو

 ليقو لتقو نما ىا # دودخالابادكا لتق #9 ىلاعت هلوق مسقلاباوجو اهىظعو |

 | مه اوفلتذاو ضرالاىف ليطتسملاق شلا دودخالاو ديدشل كبر شطب نا هاوح ]]

 ناك لاق ملسو هياع هللا ىلص هللال وسر نا بيهص نع ورف ا

 نا كالعأل لاق رداسلار» الذ رحاس هلزاكو

 مكلبق ناك نف كلم
 رسله لعا امالغ ىلا ثعباف تريك دق

 همالك ععمو .: دعتف بهار هيلا كل اذا ههرطىف ناكو هلي امالغ هيلا ثعبف

 عر ةاطذخ لو ند هياوردحا فومءضو ىذدمرتااهحرخا هم هللاوخاعا اللا رش ند

 ا هللاوه دهادثاالقو اه.ف نيلسملا ءاقجاو اهفرشو | ىظعل مايالا هذه مسقلا ن دح

 | جورب تيعع ف 5 وكلاما

! 

 ديل نم دهاشلاب دأ رااو ه.و دوهشمومو.لا كلذ دهاشو ا دو مشمو دهاغو) ةمايقلاموب ( دوعوللا ُمولاو) ا

 امه ريك قار طو هر اع "جو ورب اهروس م نءموملا كلذ قاف 4و يل اع دوهشملابو مهلك قئالخلانم هيا

 سل نزع هلو ىفام اما

 لف هناك ترض>اا 5

 اولا نو هتزقك تلعرفأام
 ف ماهباللاماو دوهشمو

 دهاشو ليقهناك فصولا

 [مىهفصو هنتكيالد ومش 1

 نيرسفملا ليواقأ ترثكدقو
 مولو دحخ ل.ةف ا _ هيف

 هو ىسعوأ ةماسيقلا

 000 و هلوقا

 دّمُح ةماو ١ مهيف ف تمداو

 رج اوا مثالا راسو
 د لاو دوشألا

 ثري د علل مدآ وذبو ىلايالاو

 انا ئفاتيو الا مون نمام
 لعشام ىلعو ديدح موي

 ترباغولو ىنع غمَعاَف دب .هشىف

 موب ىلا ىن كرد“ ملى نحت
 ونيبو ةظفحلا وا ةمايقلا
 قلخلاو ىلاعت هللاوا مدا

 هللاب كو ىلات هلوقل
 دعو ءاسالاوا اديهش
 باو>و مالسلا مهباع

 هيلع لدب فودحي مسقلا

 لق )

 مقا ليق هناك نعل ىا

 ) دودذ الا بادكا

 7 ع ايشالا هسه

 ةراقك ىءان و : وعلم

 0 بادكا نعل 5

 وهو ( دوعولامويلاو )

 ) نابت اقلام



 رفكلا نه: نورعشلو مهرودص ىف نوءمجم امب ( نوعوب امب ماعا هللاو) نآ نقلاو ثعبلاب (نويذكب اورفك نيذلا لب )

 باذعلا عاونانم مهسفنال نورخديو ءولا لامعان. مهفخىفنوءمجامب وا ماسو هيلعهللا 3 ىلا بيذكتو

 ءانثتنا (تاطاصلا اولمعو وذم نزذلاالا ) مو عشب ىلع هرثا رهظي اريخ مههريخا ( ملا باذعب مهرشف )

 ماا صوقنم ريغ وا 0 28+ زن عوطةمريغىا (ونم (نولالللاءاوطأ) نفغ رجا مهل ) عطقن

 تازنف مهسؤر قوف قفصت شيرقو نينمؤملا نم هعمنمب دجحسف يا دعساو أ رك 0 لا ا

 دلو همن مذ هناف دوجحلاب وج و ىلع هنع ىلاعت هللاقضر ةفيتحوبا هب جتحاو ١ | دورتتعو نانا
 تيارنا دعبالا ايف تدجمام هللاولاقو اهف دجمم هنا هع للاىضر ةزبيهىنانعو || ( محرلان>رلا لامس ١)

 /ىا © نويذكي اورفك نيذلالب # اهف دعس ماسو هياع ىلاعت هللاىلص هللالوسز | ىف (جوربلا تاؤءاع-ااو)

 ةوادملاو رفكلانم مهرودص ىف نورا #4 نوعوي امب ماعا ةار» نا وتلا“ لقو رشع انالا جدبلا

 © تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاالا © ءازمسا 46 ميلا ب باذعب مهرشبف 9 || ركلام اظعوا مون
 1 لون غاوجلا مهل مهنم نمآ و بأن نم دارملاو لصتموا عطقنم ءانثتسا

 تاقفلالا ةووم 00 اسو هيلع هللا ىلس ىبنلا نع © ميبلع هب نوئموا عواطقم |
 ل اب ترك هباتك ميظيكوا هاد داعأ || مي ندد ةكم راقك

 ُ لورشعو ناتلا اهباو ةيكم جوربلاة روس 3 ليااي دبع ىب نم نهؤي

 دج محلا نعرلا امسي زي 5 لس دمعت (نوبذكي)

ْ 
| 

 1 8 رقلاو سو هياع هللا
 0200 : 0 1 فوز - | .

 ( نوءوب ام - هللاو )

 هيلع هللا ىلد هللا لور عم اندم“ لاق هلع م 32 0-0

 ىنعل © نويذكي اورفك نذلا لب » تعشلإا ءامسلا اذا كير م.ءانار ةاىف م

 ١ مدكتلا ند مهدودصيف نوعمجم ىنعي © نوعوب امب ملعا 00

 اولمعو اونما نيذلاالا هو مه هرفكو مهداسنع ىلع ىنعي 2 00 رشف ل

 هناك رارساو 0 ,ء ءاعا كا هن اعس ا 0 1

 < عستوةثامو ةيآنو ر دعو ناتثثاو ةيكم ىثو 0 ا ريسفل 20 ا

 لاش ونواءعبو نولوشامي
 ىف نورغتلو نوع“ ام
 دم اي ( م ريشف) م 1:

 بام ) هب ع نموا

 و ردن موب مءولف لا

 نيذلا فىثتسامث ةرخ الا
| 

 روز ةسجخوةل 000 أ نيذلاالا ١ لاقف اوثما
 مد ميحرلا نمحرلا هللأ مسن 5 واما 1

 اولمعو )' نارقلاو
 ظ 0 0 الا ل ل ورعلا تاز اع : ىل> و نع هلوو *# 5

 3 3 8 *« جدد و لج رم | اهث تاعاطلا ( تاحلاصلا
 لا لا و لوا ل قرانا كس سمعو اههأت ام مسقلا |

 0 : : ا 4 ا سلا فحل 3 فاعلا 05 0 1 ر نادو مه

 (نك اوكلاو) لاش و كلذ“ نوذعال لاو ردكملال رز ذو# ريغ ) ةنلعا ىف باوث ( رجا

 نورمشع اه ع ايا 2 اهلك ىو جوربأا اهف 0 ىلا ةروسلان رو توما ومر ,عأا دعب مسح ند صقشنال

 هدانسابو ( ميحرلا نم#رلا هللا من )د 04 نونالثو ةيلاثو هئارعل را هدر تاك عستو ة ةئام اهتالكو ن ناتناو

 38 لاّشو جوربلا تا ل هللا مسقا كلوش ( جووبلا تاؤ اعمل و اك هلوق ىف سابع نا نع

 كلذ هللا ماع ضرالاو ,ءإوىسلا نيب ارصق ريشع انا روصقلا



 نع اقيط 2(

 ةاطملا لاعلا ل 1077 هد هلا احا طه لاح دقو لاح قرط طن اقبل

 ند اهافامو ىهوااهلاوهاوةمأ لا نطاومو توااىهو ب تا راادعب ةدشلا نهبتاضصوأ نا[

 ناسنالا باطخ لمع ناسكلاو ةز>وريثكنا ارقوةقيط عمح هنا ىلع ىهاودلا

 كرت | ىنعم ىلع م أسوة .اع ىلاعت هللا بصل وسرلاو ا ظفللا رامتعاب

 باطخ ىلع رم ككاو كل 0 ارعملا ةلل ق ى* ط كفل ائسل !قابطان 0 اًقيطوا ةسنرص و كح كاعلا

 0 ارواح ىن 3 نيوغلا ن٠ لاحوا اقيطل هفص ق.طن ءو ةسفلا ىلع ءايلاو نفنلا

 رقلا 6 1ع '“ىرفاذاو 9 ةمايقلا م 0 نوئمؤبال مهلاق ل هإ نور <وا

 0 ةالصلا هءاع هنا ىور ا هنوالتل نودجتال وا نوعضخال 4 نودجم+ال

 ةلاع ةتيموةش رمش الاح نك

 هب بى رسال هعم كلذاَّللالمف دقو ءاعسدمب .ءاعس ني # قرط نع اق. اس دمتي نكت

 هللا نم برقلا ىف ةيئر دعب ةئرو ةحرد دعب ةحرد للقو ءاعس دعب ءاع# هدعصاف

 نع اقبط نيكرتل لاق سابع نبا نع ( خ) لاح دعب الاح نيكرتل هانعم ىلوقو ىلاعت
 ةيافااورفظلا كلز وكي اذه ىنءءو ماسوهيلع هللاىلص مكينل اذه لاح دعب الاح قبط

 مهرذكىف مهيدامتو ا كنز الف ةقالا ليمجحم كل مت ىت> نيكرشملا ىلع

 1 !ااهيا نيكرتل ىنمملاو عما
 نوريص ةلاوحالا م بلقش ا كلذو ىما دعب اسصماو لاح دعب الاح

 ديادكلا ىعي سانع نبا لاقو امدلاىف اهلع اوناك ىتلا" لاخلا ريغ لع. ةرخخاالاف
 ماطف م عيضر لاح دعب الاح ناسنالا لاح ىل قو سرا 0 ثعبلا مث تواالاوهاو

 مهلاوحاو ميل ناك نم ناد نيكول ءانمم لاقور خيش * لهك مث باش مث مالغ مث ||

 0 هيشالاوهو ءابلامغب ناكرتل 'ىرقو

 بض رج اولخدول ىتح عارذ دعب اعارذو ربش دعب اريش مهلاوحاو م كلبق ناك

 هب دارا هنا ةيالا ىنعم ليقو نق لاق ىراصتلاو دوهيلا هللالوسراي اناق مهومتعتتل

 ةرم قشنتو لها اك ةرانو ناهدلاك ةدرو ًةرا' ريصتق نول دعب انوا ريغتن ءامسلا

 ٌ راكذا ماهفدسا وهو باس طاو ثعباا ا ىنء 7 نوئمؤل ال مهلاف ف ىرذا ىواتو

 ةالصلا ن 3 دو+*ء“ 1 ريعق نولصيال ىعل 3 نودجحساالا نأ رقلامهيلع ' ىرآ و اذاو ِِه

 كلي نأ رقلاتادج# ا جدلا ذوو . ةوالتلادوع“ هيدارا لقو أهم ءرد هنآل

 ءامسلا اذا ارقف ةمّملا ةريرهىبا عم تيلص لاق عفار نع (ق) هقئاون هو ىفاشلا

 ماسو هيلع هللا ىل-ص م املا نا 5 ام تدّ“ لاق وهذه 1 ل رووسق تشل

 تدصنو

 رقتلاو مالسأاا ه.اعدمع ) نونه 0 فالذ كعل ةعمرو تييح

 ديحوتلا, هلل نومضخم ال «(نودجم لال ) "ىقبلاوصالاب (نا'رقلا) ماسلا هلع

 ١ ن* نكس نعيشتل لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا 0 نان نع 6 ف 2

 اذهام لاش هريغ قباطام ق.طلاو لوهلاو ةدشغلاق اهتحال ةشاطم ةدحاولك لاح كعب الاح ) 9

 توالاى هو صضعءعلن 0 عفر ر لقال دوس 2 صلاتك يل ص ناو >< كمل الاوحا نك

 نطاوم نم هدعب 0

 لحمو اهلاوهاو ةمايقلا

 هنا ىلع بصن قبط نء

 انوا اقيط ىا اقطل ةفض

 ” ملام كاع نلف
 اقيط نيكرتا ىا نيكرتليف

 لوعكملاقو قبطا نيزوا#
 نودجناماع نبر.ثءلكف

 جفاو هيلع اونوكت مل اسما
 ةزمحو ىلعو يك ءانحلا

 ىامالسلاهيلعهلباطآلاو

 ءامساا قاس.ط نه اًقيط

 جارعملا ف ىا قرط دعب

 مهلاق (نون.ؤيال مهلاف )

 اذاو) وتحول نا

 نا رقلا مسهراع 'ئرق

 نوءضخمال ( نودجحيتلال

 اميط ) قال اةلمح ناوعا

 لاع دعب الا ( ق.ط نع

 نامل مهةلخ نيح ند

 مهأوم نيح نمو اونو

 رانلاواةنطاا واذ دب ناوىلا

 ىلا لاح ن٠ للامهاوي
 دمع اي نيكرتل لاّقبو لاح

 ق.طنع اقبط ندمصال

 ةللل ءاعسىلا ءاعسنم لوس

 تي ارك نا .جارعلا
 17 نبك رب ما لاشو ءانلا

 ءالا تارق نأ "مد ن5 نع لاجاتم 10700 اخو اق )+ الاع قيطرع ايت ©

 مهند لحاف ةعسرو باحو داووعسم ةنالث او اكو ىفقثلا للاي ذيع ىَل لاشو هكر اقل ) مهلاق ( ءايلا

 دمحم مهيلع ارق اذاو ( مهيلع ؛ئرقاذاو ) نأ



 منهج لخديو ىا ( اريعس ) ىلع ريغ قارع ( ىلصيو ) كالهلا روشلاو هاروت اي لوس .( ارو وعدب ىفوسف )

 قو انا 1 55 لق كعلاب نما نع كحعَتل رفكلا «ازورسم:) مهعم ( هلها ىف ) ايندلاىف ( ناكهنا )

 اتبتكي راما عجرب نل . نإ < م١٠ خ- ( رو نل نا نط 4 نوثالثا» زجلا» هنا ) اعقاو هاوه عارم

 مي ل ا عا عا نيام ىذا, قلاب
 تفرعام امهنع هللا ىذر

 وهو هاروشاب لوقيو روشلا ىن © ©« ارو 3 ل 57 هرهظ ءاوزوهارست |

 هلوقك ىلصيو نا_بكلاو ىئاشلاو نايزاجملا أرقو اريعس ىلصيو © كالهلا

 ذ ه# هلا ىف ناك هنا © مهح هلصنو هلوقك لصيو ؟ىرقو محح ةلستو ىلاعت 0
 ف * 3 مارت الكلو هلوتك لستو اعرقز مح 0 وا نااار

 « رو نانا نظهنا # ةرخ الانع اغراف هايلاو لاملاب ارطب # ارورسم 8 ايندلا | ا

 .اناع 6 اريصب هب ناك هبرنا ف نل بمبامل باحبا © ىلب » ىلاعت هللا ىلا عحربنا | روحي نإ ىف قئاابتمب ان
 -قفاىف ىرت ىتلا ةرملا # قفشلاب مسقاالف ف هيزاجو هعجريلب هلمهيالف هلامعاب (] هءر نا ) نروع' 1

 . هنىعع املي ىذلا ضايبلا هنا هنع ىلاعت هللاىضر ةفيتحىنانعو بورغلا دعإ برغملا || (اريصب) هلامعاو ( هناك
 لاقي اهريغو باودلا نم هرتسو هعمحامو # قسو امو ليللاو #9 ةقفشلا نم هتقرل نا ديالف ه اع ىنخمال

 011 لا د طوأ © اهان ندحت ول تاقسوتسم © لاق قسوتساو قيتاف هقشوأ || ايهيلع زاخو همجوا
 نيكرتل 9 اردب متو عمتجا 6 قنا اذا رمقلاو 9 ةقيسولانم مسقاف (قفشلابمسق الف)

 اعي ءرهظ ءارونمهلاغتلل هناتكءاطعا دتعىني# ارويثوعدبقوسف# رمح وا رم ادعب ضايبلا 5 . ١ 5 .٠ !ه . 0:
 ْ : عمج ( قسوامو ليالاو )

 ةسارعا عع“ ىتح و ريسفل

 ' رانلا لها نمهنا م

 رانلاباهلا ىماّق و ىا «اريعس و صيوإ# هاروبلاي هاليوايلوقيف كالهلاوليولاب وعدبف
 هناوهشبوكرو هاوهعابتاب ىنعي ارو رسم ايندلاىفىني «هلداىفناكهناإق اهرحو

 4« ىبو) عوجمرلا رولاو ثعبي نلو انبلا عجرب نل ىا 4 دوم نانا نظ هنا
 © اريصب 1 لاا ىتاعو تيوااتلا اروح لبا قلمك مالا ىلا فا

 مالكلامدقت 86 قفشلاب مسقأالف # لجو زع هلوق * هنعببنا 17 هقلخا موب نماعا
 كلذىفهتح و هلكر املاوه دهاحم لاقف قفشلااماو ةمايقلا ةروسىف مسقاال ريسفت ىف

 نركب ةجول) اذه ليف راتهتلا وع الؤا نوك دما نوك نأ نق لئالا ةنلع فطعهلإ |

 راهللا ن٠ قبام وه ليقو هنوكسو د امم امهف نذالا راهنلاو ليللاب مسقلا

 سمشلا ب ورغ دعب قفالاىف ىقيت ىتلا ةرما وه نيرسفملارثكاو سابع نبا لاقو
 قا تعدم وهو ةرخاكالث' ىقعي ىذلا ضاسلا وه ليقو ءاملعلا:ةماع بهذم وهو |

 ند ةعمج ام دارملاو مكأت

 معا ؤ”ةملظلا

 هريغو روهتلا نم هق

 ليعالوا

 نإ
 نه لعتفا اردب مو مت

 ِ انما ( نكرلد 5 !|

 سنا ةدارإ ىلع س

 07 ةاساو

 لو ( ارو وعدب
 ىلصيو )ءاروبئاوءاليواو
 ادوقو اراث لذ د.( اريعس

 (ارورسسهلهاىف ناكسنا )

 بسد ( نط هنأ ) م

 نانا ىني (رو<ينانا )

 ةرخ الاف هبروملا جربي
 (نيكتل) موينم (هب ناك هبرزا) ةرخ الا ىف هبر ىلا نروخ ( ىلب ) عجرب روحي ةشبخلا ناسلبوهو
 بورغ دعا برغملا ةرمح وهو ( قفشلاب ) مسقا لو ( مسقاالف ) توملادعب هثعي ناب املاع ( اريصب ) هقلخ

 ميقاو ( قستااذا رمَعلاَو) لذللا نك ذا هتطتو: ىلا عحرو عمج قسوامو ليللاب مسقاو ( قسواموليللاو ) سلا

 ١ )د نيكزل ) ةرقع نيم ةللإو "ارتفع عبرا ةليلو ةرشع ثالث ةلل لايل ثالث لماكتو عمجا اذا لا

 باودلاو قالا ن نمراهنلاب ارحم ناك اممضو عمج ىا 3 قسوامو 0 ءالاو # ةفينح

 ع وهف لععامو لقاوتماوام ىلإ ع لك ىوا لبقا اذا ليالانا كلذو ماوهلاو |

 عمتجا ىا * قستا اذا رمقلاو 9 هب مسقينا زوج داعلا دح# كلذ 0 0
 كر هب مسقملا كذ اكو 'قوجتشاو قادتسا 7 ضيبلا مايالاف كلذو هرون م

 ىنملاو دحاولا باطخ وهو ءابلاغفب *ىرق #4 نيكرتل آف ىلا ىلاعت لاقف هيلع 2



 كيريىملا حدك كنا) سنك باطخ ( ناسنالا اهيااي ) هحدك ناسنالا ىقالتقشنا ءامسلااذإ ىا هيقالف هيلع لدام
 دهج وهو حا دكال ريمضلا ( هيقالق ) ءاقللاب ةلثمملا لاخلا نم هدعامو توملاوهو كير ءاقل ىلا دهاج ( احد

 ءانلإ لقو رشف ارح ناو .نخ ارك نا ح دكلا ءازج هارملاو انهيف رثؤيا ىتحا هق دكلاو لدعلا ق"ننخ

 هءاتك ىقوان ءاماف ) هلوق ؟قاقشنالا 0 هيلع لدي حدكلا هه اة ل- كلذ هيف ناككلا ءاقل حدكلا

 هلع ناتك قا ( هني

 اباسح بساحب قوسف )
 وا ماهبالا ليوهتال فود هباودو ةردقلا نع عون نال ا نا 5 اكلنا ذأ

 كنا ناسنالا اهيااي  هلوق ةلالدلوا.راطفنالاو ريوكتلا ىتروسىف سم اب ءافتكالا

 رثؤي ادهج ىبا هحدك ناسنالا قال ءر دقت هيلع © هنئالق احدك كرولا حداك
 اعدك كير ىلا حداك كنا ناسنالا اماايو هيقالش وا هشدخاذا هحدكن م هيف

 فوسف :هئيمم هناثك توا 'نماماف 98 لارج ءالستل ىلا ' ىلا هيلا جدكلاو ضار

 ىلا. # انورشم هلها ىلا :تلقيو » ةق 'نيقانال ذاهس © اني اا
 هباتك ىتوا نم اماو 8 رولان م ةنلا هلهاوا نينءؤملا قيرفوا نينمؤملا هتريشع

 لد هقئعىلا مانع لفت لق لو هرهظ ءاوذ لف هلاعشل هءاتكىؤي ىا 6 ءرهظ ءارو
 هو ضرمعلا كلذ لاق ام

 تالع نتاسحلا ىف قون 0 ليقو تاقعلاوا باوثلا ناسنألا ى در ءانشآلا هذه تناك 531 هر دش فوذح هباوح

 : 3 هو 1 8 0 1 1

 وهو انيه الهس ( اريس

 تانسحلا ىلع ىزاحمنا

 ىقو.ت اسلانع زواجتيو
 بذعإ بساح نو ثيدحلا

 قونف ةلوق نأآف لشق

 اري اباسح بساحب

 0 َِت 5 ءول 2 ل اع 2

 ريا نيرمالاف هدهجو ناسنالا لمت حدكلاو !يعس كلمعىف هيلا عاس ىا # احدك

 تولملا وهو كير 22 ّق حداك كنا هائعم ليقو "لمع كيرا لماع 2 لقو راو

 احدك كايد ىف حدكت كلا هانم ليقو توملا ىلا كب رقي حدكلا اذه نا ىنعملاو

 قالف ليقو اوش وا نم اريخ كاع ءازح قال ىا 01 هنقالق 2 كير م هب ريصأ

 4 اريسلاباسد بساح فوسف# هلم ناويد ىعل » هنيعهباتك ىو |نءهاماف 9 كير

 ةيصعملاو ةعاطلاب فرءيفهلامعاهيلع ضرعءتنا وه ريسلا باسملاو بحاوهللا نم فوس

 ذأ نين ذل قف كاكا

 رولا ن٠ ةنلا ىف لها ىلا

 اكرق (ارورس ) نيكلا

 ان قو فانا

 هانع لفت لبق ( هرهظ

 هلاعم لمحت و هقنع ىلا

 هءاتك ويف ءرهظ ءارو
 هرهظ ءارو نه هلا مشل

 ىلع هيف ةدشال هنال ريسيلاباسحلاوه اذهف ةيصعملا نع هلز وانو ةعاطلا ىلع باث مث

 هناف هيلع ةجحلا الو هيف رذعلاب بلاطي الو اذه تاعفمل هللاّهالو ةشقانم الو هبحاص
 ةشئاع نا ةكلم نال نع («ق) مختفيف يح الو ارذع دحممل كلذب بلوط ىته

 وهو ( ناسنالااسااي ( 3 ١ ١
 , ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناو هق رعت ىد هيف تدحاز الا هفرعتال شق معدال تكا

 ن دو_سالاونار ذاكلا

 فلخ نب ديسا نب ة 1-1 1 0-6 ١
 لوس ( حداك كنا ) باكو 9 بذع باسملا شقون نم نكلو ضرعلا كلذ 3 0 تلاق ازيسيااسح ٠
 01 الغ لئاع قدا اع ىا ل اوربا تايمد دل نيعلار وحلا 1 ةجللا ف ىنعي 86 هلها ىلا
 كبر ىلا ) كاذب عجسرتف ىبيلا هدي لقت هلا ىتفي ١ هرهظ ءازو:هءاتك قى وا نماماو » ةمازكلاو رخل نا
 لاق !وةرخ "الاف 0 للقو هرهظ ءارونه هلال ا هرهلظ ارو عربا هدب لمجتو 7-5 ىلا

 0 8 00 وهو ) هم م ب و 2ر هنأت 7 ىلع ) ىوان انك 1 2 ري نهد كامع

 'بساحم فودسسف لحو ع هللا لوش كلل 3 تاّقذ تالاف 6 سوح ند لاق

 0و ةنملا ىف هلهادعا ىذلا (هلهاىل) ةرذ . الاف عجرإ( باقذو )ضرءااوهو ان.» ( اريسل ابامسدح بساحل ١

 دسالادبع نب دوسالاوهو هلامشب هرهظ فاذ ) هرهظ ءارو ( هناميس تاك ىلطعا( هباتكى وا نماماو) مم ١



 قاقشنالا ةروس ل ماعا هللاو ركذام مهب لمف اذا ايندلاىف نينمؤلاب مهتيرعس ١ اوزو> له ع نولعش اوناك ام
 ا )' كيرشتاو تعدصت (.تفشنا:ءامسلا 30 («محرلان محلا هللا مسب 2 © نورمشعو س ىهو ةكم

 ىهذا هللا مالا عيطتو عمنا اهلّوحو (تقحو) عتتغملو بان ملوقاقشنالا لآ امرتباحاو تعاطاو, تمم (اهبرل

 تدم ضرالااذاو ( «نوتالثلاءزخلا) كاع هلل هبوب ص ةعوذصم

 تقلاو ) ابف تم' لكو
 اهفو>ىامتهرو( اهفام

 ات تلخو:( تاخنو))

 'ىذ قب م ىت> واحلا

 تكتلكط عد انطق
 لاَد والا ىفاهده> ىصقا

 ا هدهج غلبأ ذا عوكل مر

 قوذ فلكتو مركلاىف

 (ناظندأو )هدط واو
 اهماحو اهنطنىفام ءاقلا ىف

 ةقيقح ىهو ( تقحو)
 فذحو متتمنالو داقتتناب

 ردقملا هذيل اذا باوح

 ءاندقا | بهذ سا

 ةروس نم اهاثع ماع اع

 هباو-وراطفنالاوربوكتلا

 اوناكامبالا(نولءشاوناكام)

 ! ايندلافزولوبو نول
 لانو لا نيو

 اهلك هو قاقكالااهف

 نورسشعو ثالثاهتايا ةيكم
 علو ةئاف اوتاكو

 ةنامعيسس اهفورحو

 * نوتالثو
 ( ميحرلا نمحرلا هللامسرلا

 سامع نانع هداث_سانو

 مقالا ناعتلا لش ءاتقلاوءماملاب تقشناَلوَم' ( تةعنا ءايعلا اذا ) ىلاتت هلوق ىف

 برلالورنل

 اهلاج كاكدناب تيوسو تامسب 4 278 ]28- (
 6-2 تع

 ةالصلاهيلع ىلا لاق © ءاتلاىف ماللاماغداب ناسكلاو ةزمح أرقو نا دا انه
 ةمايقلامور مو. 2ك 7-0 رلانم مانا نيففطملاةروس 0 نء ٠ مالاس |او

 « نورشعو سمح اهماو ةيكم قاةشلالا ةووس |

 م28[ ميحرلا نمحرلا هللا مسن تجول

 ىلع نعد اكل ءانسلا وقت موب لالق كلوقك مانعلاب © تقيتا نسل( اذا ل ١
 ؟ايئانل تداقنا ىا هل تممتساو 34 انزل كداس هدا قكتاعا تاخر |

  «تتحر# هل نعذيو يمالل نذأي ىذلا عاوطملا دايقنا اهقاقشنا دارا نيحهتردق

 ا قيقحو .قوقحم وهف اذكب قح لاقي دايقنالاو عامسالاب ةقيقح تاعجو ىا
 ' اهفوح فام © اف ام تقلاو # اهماك و اهلاج لازتنإب تل تدم ضرالا |

 قل ىتح اهدهج ىمقا ولخلايف تفلت وي © تلو 9: تاوءالاو نونكلاوَد
 'ريرككو نذالل « تقحو © ةيلختلاو ءاقلالاف « اهيراتنذاو © اهتطابف 'ئث

  ىنب ماهفتسالا اذهو كعتلاو ءازهتسالا نم نينمؤملاب ىا © نولعفب اوناكام 9 |
 ١ سوا لاق ىن 2 بيناوابوبو ريزقتلا

 : قع كو كنا كنا كيسحو * بوثم ىنع كءزجحموا كيز ا

 لعا ىلاعتو هن اس هللاو ا

 #8 ةئامو ةيا نور مدع و ٍسخو ةيكم ىهو قامشنالا ةروس ريسفل ©

 4 اذ رخو ةنامعبراو الك م 3

 .م28( ميحرلا نمحرلا هللا مس اج
  (متامالع نم ىهو ةعاسلامايق منع ىنمي 6 تقشنا ءامسلا اذا # لجو نع هلوق
 عامتالا وهو نذالانم هتعاطاو قاقشنالا اهبر صا تمعس ىا# 3 ل كنخاو ول

 . ميدالادم ىنب #6 تدم ضرالااذاو # اهءر سما عييطتنا اهل قح ىا # تقحو # |

 8 اهفام,تقلاو 88 ليجالو ءانن اهيف قسالف تيوس لئقو اهتعس ىف ديزو ىظاكتلا

 15 ىذلا كلذ نم ىا © تلخنو ف ٌرونكلاو وما نم اهنطن فام تحرخا ىا

 ' ليقف اذا لرد ق اوزلتاواكك تقسو اهيراتنذأو ل ذودكلاو قولا قبل اهتم ق ظ

 (هءاو>) ١

 لعف نا اهل قح (تقحواهرل) تءاطاو تم“ ( تنذاو ) هىمانم ءاشيامو ةكئالملاو كفك الب

 تاومالا نم )2 اذ ام تقلاو ) تّئيوسواهنك امانمتعزن لاش و تطسو ىاكعلا ميدالادم ) تدمضرالااذاو )

 كاذ اهل قحو (تتونو امرل ) فعاطإو تح (تنذاو) كلذنو ةءااخ تراعؤكالذ نع (تاخغو) زاودكلاو

5 . 



 اوزمافتو اوككضو نوقانما مهنم رك نيملسس! نم رقت ىف هنع هللاوشو ىلع ءاخ ليق مهل ابيعو موش انْ
 ىا ( مهلهاىا اوبعااذاو) م 1 0 لغلنظ نا لف تلو علصالا اذه نورتا اولاقو

 ا صفح ني رقومهنه ةير ئساا و مهر 0 نيذإتم (نيهكفا اويلَشا) مهازانم رافكلا عجر اذ

 اوكرو:اولضف ءالؤه د عدخ ىا ( نولاضل ءالؤهنا اولاق) نينمؤملا نورفاكلا ئازاذا ف (مهوأر اذاو)

 لايخلاب ةيق.ةملا اوكرت دقف ( نيففلطلاةرو- م١ تاءاركلانم 4 نفقات خخ .الا ىف هنوحرب امل ت تاذللا

 لالضلانيع وه اذهو 1

 ]0 اة ا واسرا امو)
 ن ذدَتلم 1 نيه 71 اويلقنا مهلهامملا اوبلقتاذاو 07 عا نوريشبو اضموهتسيرتل ا

 5 اذاو * نولاضا ءالؤهنا اولاق مهوأر اذاو ف نيهكف صفح ًارقو مهنم ةيرطااب |
 و )مه ١ 1 6 نيظفاح #8 نينءؤملا ىلع 6 اولسراامو © لالضلاملا مهوبسأ نمل وأ اع) رافكلا
 0 0 0 رافكلا نماونمآ نيذلامويلاف  مهلالضو مهدشرب نودهشيو مهلامعا مهيلع نوظفحم 5 ل 35 كرم

 ميل 1 1 لوم ١١ مهل لاقيف ةنحلاىلا بإب مها حفل لبقو رانلا ىف نيلولغم ءالذا مهنوري نيح 6# نوكحتلل

 اوما لب مهلامك ا نوبثديف .(أ كئارالا ىلع 9 مهنم نونمؤملا كحشيف مهنود قلعا هيلا | اولسو اذاف اهيلا اوجرخا
 ا ا تا اونا له ىا © راسفكلا بوث له » نوكمشي 1 © نوراظنب ا !اةتشاف مهسفنا حالاصإب ا

 378 هو مه ريغ ىلا او. اها اذاو 9 0و ءا دمع نيعالاب مهلا نوريشاإ ىئا نيالا نا راشالا ا م نه مهل ىلوا كلذ 3ء

 اك ىلا (انذا) نوياقم ليقو هيف مهام نيبجح“ ىا 0 نيهكف اولا 8 زاثتكلا ىنإ « لا ا
 0 52 37 مهلا نورو ادت ا لالض ىف مه ىا 4 م نا اولاق 0 عاشو هن هياعا ا رافكلا نم اونما نيذلا) 0 أ ىني © مهوأر ذآ 9 يي نوهكفتب ينك 7
 نمل ) ءازابع اانعإ مهتم ىلع ىني ِ ميلع زف نكرم نإ اواسرااموإ# لجو نع لالاق "وش لك ا
 لاح ( ة درا كئارآلا يا 11 3 اواكواال مهلا يتلا مهلابمال ىا # نيف 8 نيمؤللا ا

 0 نه هيف مه امل نينمؤملا نم نوكحتا ايندلا ف اوناكامل رافكلانا كوغلا اذه يبسو | نير ظانمهنمز وك ىا © نوكحتإ رافكلا نم اونمآ نيذلا 9 ةرخ الاف ىندي © مويلاف ف لجو نع |
 نم هيف مهام ىلاو مهلا ]| رورسلاىف نونمؤملا راصف ىمالا كلذ سكم أ ةرخألا ىلا اوضفا الف ءالبلاو ةدشلا ٠

 ةزءلادع راغصلاو ناوهلا ||

 20000 م | مهلاح 0 امل نرفاكلا نم نونم ولا نشف ءالبلاو باذعلا ىف رافكلاراصو ميعتلاو ا
 : 7 / 9 كا الإ | اهملا اوهنا اذاف او>رذا مهل لاهو اهفمهو رانلاب اونا نرئاكدل عمل اص وبا لاقو ا 7 رابكتسالاو ١" اذان 5 0 1 7 8

 ةنحلا ىلا اذكلي ع 0 3 0و تدنن ب ن2 يش مم م | 00 21 لاو ىلع نوكحتلو ىلا نو راق نومة اا كلذ لمتف بنود تفل
 ظ

 1 | رافكلا م ادلاىف.هودع ىلا رظسنا ن هؤملادارا اذاف ى وك رانلاو ةنلا نيب: سماك ايلا رافكلل باب عم
 : مه كل“ أ نذلا مويلاف ىلاعت هلوق كلذف هنم كحضيف بذمي وهو ىوكلاكلتنم هيلع علطا ةنطاىلا اوله مهل لاتف | ْ

 50 0 ا 5 9 54 1 م

 قلعا اهلا وأ وا ةح ١ ىفذذتيو 7 رسلاوه ةكيرا عمج 3 كئارالا ىلع ٍُظ نو معمل رافكلا نه اونما |

 نوئمؤملا كت“ مهلود ىنعل هب © نورظني # توقا ءلاو ردلا ن هةنحلا كئاراو تنلا اهب نيزب ةلكلا ىهو' |

 رافكلا بوث لح ) مهم رافكلا ز ذوج ىا 6 رافكلا بوث له 0 ىلاعت هللالاق نوبذمي رانلا ىف مهو ميلا |

 نينمؤملا ىلع مئاز 278 نيم( (نييكذ )ونحو "والا لدا لار ناتكللا رانا (اوبلقنااذاو)

 (نولاضل ) مالسلا هيلع ىنالابادا ( ءالؤهنا ) رافكلاىنمي (اولاق ) مثحو هيلعهللا ىلص ىلا باتا ( مهوأر اذاو :
 نرذلا) ةمايقلاءوي وهو (مويلاف) مهلامعالو مهل ( نيظفاح ) نينمؤملا ىلع اواها- كا اولسرا امو ) ىدهلا نع

 ىلع _ يكل ا رالا ىلع نوكح#) رافكلا ىلع (رافكلانم) هباكاو ىلع وهو نأ رقلاو مالسلا هيلع دم «(اونا

 َءْرُك الاق رافكلا ئووج له (رافكلا ب وثله) راكنلا ف نول راق لها ىلإ ( نواز ١ نا ررسلا



 اماركا هيلع ملا ىلاعت هللا يما ايندلا ىف با 0 ىذلا نيطلا لدب كسمب هيلاوا متن ( كس هماخ

 ( كلذ قو ىلع هعاخ هب رش ةعاحب دنع فلما ةحااو د> وت ىا كسم ةار هءطقم كف ةءاتقوأ هءاحكال

 نوكيا نوغارا عراف هز 1 تفانلا ةنودلللا ءردك» سفانياف) معنلاواقدرلا

 تارا ىلا ةعراخلاب

 تايلاوغ كيتا
 قيحرلاجا 0
 نعل ماع وه (منست اس نه (

 ىذلا مكستلاب ترعب اهيعل

 هعفر اذا هت ردصم وه

 ةنلا ىف بارش عفرا اهنال
 قوفنم مهيتان اهناالوا
 (انبع)مهيلاواىف بصننو

 حدملا ىلع بصن وا لاح

 اهنم ىا 0 ترق )

 سابعنبانع («نوبرقملا)
 هللاىضر دوءسم ناو

 نوبرقملا اهرعشي مهنع
 باصال جزمتو افرص
 (اومر>١نذلانا)نيميلا

 نيذلانم اوناك)اورفك

 ايدلاو (نزككت ارش
 اوم اذاو ) مهم ءازهتسا

 ريسشل ( نورماغتي مهب
 نيعلاب ضعب ىلا

 كسم ) هتيقاع ( هماتح )

 تركذ اهث ( كلذىفو

 سفانتيلف ) ةلا ىف

 لجيل ا( نويايفاكلا

 نودهجلادبتيلونولماعلا

 :لذاسلو نوردابملا رداساو

 ( هحاْمو ) نولذاسملا

 (انع مياس نم ) هطاخ

 مهضعلب

 سفامةءلف 8 معنلاوا قيحرلا ىعل 0 أ

 ت! اونمآ

| 

 هل ىذلاوا هتسافنل ل 1 نيطلان كم ك ماب هيناوا موتطعىا © كس هماتخ

 عطشو هب مع ام ىا ءاتلاعمل همتاخ قنا كلا رقو كسلا ةحنار وه عطقم ىا ما

 نو.فترالا #0 د

 اهءارمش ة ةعقر وأ اهناكم عاشرال مق تع أميعل نيعل ص ميكس نم هحامو ِ

 جزمتو هللاريغب اولغتشي مل مهنال افرصص اهنوب رسثب مهناف © نوبرقملاهب برشي انيع
 ىفاك ءابلا ىف الكل !او مين نه لاخلا وا حدملا ىلع انيع باصتناو ةنلا لها رئاسا

 اة! را .اونك #9 شيرت ءانسؤر ىتن 9 اوهرجا نذلانا # لادابع اهب ! برشإ

 راهناو ماسو هيلع هللا ىلص دمع ةووسى لاقدق ت تلق ناف رارالا همت كش نا ىلا

 | نوكي نا لمتحم تلق نيتب الانيب عسا قيرط فيكف هيلع متككال رهنلاو رمح نم
 امئناو راهنالاىف ىتلا را كلت ريغ ىهو اهيلع موتخم ناوا ىف ةب الاءذهىف روكذملا

 كسم اهب هيلع م ىتلا هتنيط ىا ©« كسم هماتخ 9 اهتسافنو اهفرشل اهيلع متح
 رخا ىا هماتخ جوزمن ىا موتخم دوعسم نبا لاقو نيط اهماتخ ناف ايندلا رمح فالخم

 سفانتيلف كلذىفو #9 كسملاب مهلمتيو روفاكلاب مهلجزمب ليقو كسم هتبقاعو همعط
 اذه مهل لصحبل لجو نع هللاةعاط ىلا ةردابلاب نويغارلا بغريلف ىا © نوسفانتملا
 لإ يلا نك لما لقو كما ءوتخا تاريقلا

 نم هجازمو رف لخعيو نضي ىا هريغ ىلع هب سفنيو هسفنل دحا لك هديريو سانلا
 اهسم ءاوهلاىف ىرجي ليقو مهلزانمو مهفرغنم مهيلع بصنب بارش ىا # مينست
 نه ةملكلا هذهلصاو كسما ت التمااذاف اهئلم ردق ىلع ةنْلالها ىناواىف بصق

 بارش فرشان٠. وهو منسق هعما بارشوه ليقو هالعا هلال ريعلامانس هئمو ولعلا

 جزميو افرص هنويرشي نيبرقملل صلاخوه سابع نباو دوءسم نبا لاقو ةنْلا لها
 | الف ىلاعت هللالاق امم اذه لاقف مبنست نم هلوق نع سابع نبا لّئسو ةنجلا لها رئاسل

 اهتريش لقو اهنم ىا 3 اهل برعشي انيع # نيعا ةرقنه مهل ىنخاام سفن ماعت

 اوكرشا ىا © اومرجا نيذلا نأ لف لجو نع هلوقو © فرص ىا 6 نوبرقلا 9
 ىفرتم نم مهباخصاو لئاو نب صاعلاو ةريغملا ني ديلولاو لهج ابا شيرق رافك ىنعي.

 مهاتكاو لالبو بيهصو بابخو رامع نم ىا # اونمآ نيذلانم اوناك» ةكم لها

 » م اوصاذاو 2س مم ل مهذم ىا 0 نوكحت 3 ني:مؤوملاءارقف نم

 راش افرص ندعةن> ىلا ( نودرقملا ) ميخستلا نيع نه اهم( 1 قرشا )"ندع ةنج نم مهياع بصي

 هءاكصاو ىلع اوم نيذلا ىلع ) اونا نذلا نم اوناك) هباكاو له> ونا 1 ) اوهرحا نبذلا نا ) طاخالب

 © نوزماغتب مهب اوم اذاو نيئمؤملا 1 رقشب نؤزهتسي اوناك 9 نوكح

 | سوت هيلع صرحت ىذلا



 ( ناربألا ”راتك نإ ) ب ذكتلا نع ء عدر ( دلك) ةعاوقو نوركت 5 هب نادك متتك ىذلا وه باذعلا 0

 راوقلا نيبو راجتلاةلباقمىف رك ركذ هنال ثسبلاب نوئمؤيو نوففطيال نبذلا نوعيطملا رارءالا ا نم بتكاشا
 هقنود ىذلا ريا ناويدلماع وه 0 اع ىبا) رذدلاىذؤيال ىذلا ىبلا نسا نعو نردلا 2 نودكملا مهلا

 وعلا نه ليف ىلع عمج «نيففطملا ةروس» نه لوة'م نيلقللا ه6 5ا/ هزه ._طلصو ةككالاا هتلمعام لك

 5ك # الك 9 ةيئايزلامهل لوقت .
 ء عدروا 7 ءاشالاو 0 فقط: /١ناب اراكشا

 راهقلا اع ون بقع 5 راو الادغؤب تتعل لؤالل
 ل راربالاباتكنا ه8 بينكتلا نع

 هدهشب © هريظأ ىف مام هيف مالكلا © موقىم باتكنويلعام كاردا امو نييلع
 قل.راربالانا  ةمايقلاموب هيف ام ىلع نودهشي وا هنوظفحف هنورضخم ©« نويرقملا
 ميلا نم مهرسسي ام ىلا © نورظنب 8 لا_ح ا ىف ةرسالا ىلع © كئارالا ىلع مع
 كويس ا رتواهرو منت ةجشل © معلا ةرضضن مههوسجو ىف فرعت 8

 موتخم 8 صلاخ بارش 6 ىلا لوفد 9 مفرلاب ةرمضأو لوغفملاءانب ىلع فرع

 باذعلاب نوم ٌوبالىا الك ليقوثعبلا راكنأ ن. راجقلا هه ون اكضعالا س 1 020

 ىلععمج © ني.لعىناراربالا باتكناوإ# ىلاءآلاقف راربالا باكل حم نيب من هنولصب ىذلا

 ثيدح ن. مدقتو هظفا نم هلدحاوال عجاةفص ىلع عوضو»٠ وه ليقو ولانه

 حواوه نس

 شرعلا ةئاق وه ليقو هيف ةبوتكم مهلامتا شرعلا تحن قاعم ءارضخ ةدحربز نم

 دعب ولع هائوب

 اهالعاو هللااهمظعدقو ةلالحلاب ةفوفحم ةلاعستاىمصىهليتو فرش دع فرشو ولع

 اريسفت سيل 6 موقع باتك و9 هنأش مظع ىلع هلاويبنت © نورلعام كاردا امو ف
 ن“ ةرخ الاىف مهلهللادعاامهيف نييلعىفموقيمباتك راربالاباتكنا ىنعملاو نيبلعا

 ادع نبا لاقو شرعلا تحن ةئباسلا ءامسلاىف نييلع نا عوفرملا ءاربلا

 ليقو ىهاملاةردس ىهليقو ةزلا ىههنع ةباو ىف سا.عنءا لاقو 0

 سيلبا ل« وهو نيع“ هدضو ةكئالملا ل نوبلعو مهلامعاهيف ب كسل فو ةلاركلا

 نورضحم ىا نودهشي نيياعىف مهنيذلاةكالملا ندي 6 نوب رقما هدهشي ِ هدونحو

 نييلعىلا هب دعصاذا باكل كلذ دهشي لاق لامعالاباتكهنا لاق نمو بوتكملا كلذ
 ىنا# هَل نيميطملا نعي «راربالانا) ىلاءآهلوق * ندؤملاةمار 5 الملانم نورقملا
 «نور ان. 8 لاجلا ىف م رسسالا ىه وةك را عمج 6 كئارالا نع ةنللا معأ ىنعا 0

 ليقو رانلا فن وي دعي فيكم م ادعاىلانورظن.لدقو ةذحلا يأ نم مها هللادعا هىلأ ىأ

 مهتباراذا كنا ىندي كي رضن مههوج و ىف ف رءتإ) ىلاءت وهناعس مهب ر ىلا نورظني
 ليق ضايلاو نسحلاو رولان ه مههوجو ىلع ىرت امل ةمعالالها نم مهلا فرعت

 ةقاصلا را بي © قيشرزم نوقس # (بلقلا ىف رورسلاو : حى

 عاش رالا بيس هنال هب ىعت
 ةنلا ىف تاحردلا ىلعا ىلا

 د0 ثيح ةباتملا

 هلاميركت نوبوركلا

 ىذلا ام ( كاردا امو (

 (نويلعام) دايك ماعا

 ماوقسعباتك )وه ىذا

 تع (نو رقااهدهشي

 لمع دهشب ىلق ةكئالملا
 اذا ءاعس لك وب رةم رارإالا

 (ميعن ىفا راربالانا) عفر

 لا ( نانا ىف مهل

 ىف ةرسالا ( كئارالا

 ( نورظني ) لاجحلا
 لاو همحمأو هللاةما رك ىلا

 نوذعي فيك مهئاد_ءا

 مهعو-حو ىف فرع (

 محتل ةحمل ) ميعنلا ةرضن

 نم نوةسي ) هتوارطو
 صلاخ بارش 20 قيحر

 موت )
 دماي اح ( ةلك) نوكيأل

 لامعا( رارءالا با كنا )

 ىفل ) مهناميايف نيقداصلا

 هاي( كاردا امو نييلع
 نا لعن ىدبالا هسمت ن' نم عنمو بارمغلا كلذ ىلع مت ىني © موتخع » اضيبلا ةيبللا | / ع ف 18 . 2 ع

 نم رلا شرع تع ةساسا|:ءاذشلا قوذ ءارمضذ> ةدحرب رز نم حواف ةبوتكم راربالا لامعا لوش 111

 نوذؤبال نذلا مهو مهناعا قنيقداصلا (راراالان) راربالا لامعا ءاعس لكل ها وبرد (نو:رةااهدهشب) نويلعوهو

 د#غاب ) فرتن) رالا لهاملا ( نورظنس ( لاو ا ىف ررسسأا ىلع (كب ارالا ىلع) اهميعأ ماد هنح ىف (م٠ن ىفا) رذلا

 جوز (موتخم )رمح ند (قيحرنم) ةهلا يف (نوقس) ميعنأا نسمح ( معنلا ةرضأ ( ةنخغلا لها هو>و (مههوجويف)



 باقلا ىلع نئارلا بدكلا نع عدر <47 ريظ> ( الك ) مادالا كرتيلف (نوثالثلاءزجلا) ةوسق كلذدعب دجوناف

 هور نع (موءد نع م )

 3و روح ) مهلر

 عنملا يدللو نوعءوحل

 لباد ةب الاف جاجزلا لاق
 نود  نيئهؤملا نا ىلع

 | صيصخع نوكيالالاومهبر
 نب نيسحلا لاق و اديفم

 | ايئدلاف مهب ام لضفلا

2-2007 
 تءلغىصاعملاو 0 هب الا ىنعمو ةنلقلا نارلالضاو ع نسح ثيدح لاقو | : 0

 كلام لاقو هتؤر نع

 بح 1هللاهءر سنانإ

 ىل-# هوري ملف هءادعا

 ليو هوأر ىت> هنايلوال

 ىف مهنال مهل ةمارك نع

 ف ايركتسما اللا

 نع ةرخ الاىف اوتدتف

 لوالاو ةازا## هتمارك

 ىودفقا ةيؤرلانال عصا
 امنع بجحلاو تاماركلا
 اهريغ نع بجحلا لد

 (ميحجلا اولاصلمهنا من )

 نيب و مهن وكدعل مْ

 رانلا نولخادل مهبد نع

 ماك ىذلا اذهلاش مث )

 انه إل( نو:ذكت هب

 (داك )كرشلا فن ولمعيو

 ىنعي ( مهنا ) دحم اي اقح

 نء)نيدلا موب نيبذكملا
 مهدى لا رظنلا نع ( مهر

 ةءادسلاموي ( ةكموي.)
 نوعونمملل( نونوجحن )

 ”,/ اولاصامهنامث ) مهبر لا رظنلا نعز وجال نونمؤملاو

 2٠ افاضم ردقوا كولملا ىلع لوذدلان 3 0 ا

 ىتح ا-هيف كامهنالاب ىصاعملاب> مهراع بلغ ناب لوقةلااذه ىلا م4 ىداامل ناو

 ببس لامفالاةرثك ناف لطابلاو قحلاةفرعم مهيلع ىمعف مهب ولق ىلع ادص كلذ راض

 ءادوس ةتكن هلق ىف لصح انذ بنذا امك دعلانا مالسلاهيلع لاق م تاكلملال 3

 اناكلاو ةرمخ ًارقو ماللاراهظأب نارلب صفح ًارقو أدملا نيرلاو هلق دوب ىت
 دددو مهحر نع مهنا ف ىئارلا بسكلان : عدر # الك © هلا امالاب نير لب 0

 ةناهاب مهتناهال اليثمت هلعج ةيؤرلا ركن انمو نينمؤملافالخم هنوري الف # نونوجحم

 مهن امن م« ربرعوا مهو ةحرال
 © نوبذكت هب متن نك ىذلا اذه 0 رولخديل © محلا اولاصا |

 نا لاقو باقلا توع ىت> بنذلا ىلع بنذلا وه ىللقو اهب تطاحاو موف ىلع

 عبطلاو بونذلا نم بلقلا دوسي نا نيرلاليقو اهياع عبط مهبولق ىلع نار سابع

 ةيطغتلانيرلا لقو عبطلاا ن ند د لامفالاو نرلاز م دشاوهو باقلا ىلع هللا علينا أ

 نبا لاق © 27 بلقلات ومي كلذ دشف هطغبف ادصلاك ءود بلقلا ىشغي هنا ىتلاو

 اريخ ةرخ الاىف مهانا نولوّش اك ىمالا سدل هانعم لقو نوةدصيال ديري سابع
 هتمارك نع ىلو © نوبوج ذعموي مهبر نع مهنا 9 ىلاست لاقف فنأتسا مث

 | فيش هيف ريطقلا اذهو 0 الو مهيلا رظني ال هللازا لبقو نوءونمم هتمحرو |

 ىناثلاهجولا اذكو ليلد ريب نهاظلا نع لودع وهف ةنحرلاو ةما ركلا عئم ىلع هلمح |

 هلا بهذ ىذلاو هكر ر 00 1 حو رظن هيلا رظنسال هللا ناف هللا نع ت2 نم ناف

 ند هلا ادع جحا 0 "يع ذهو هللا ةيؤر نع 0-0 م6 ١ نرشنلا للا

 ىلاعآ هنا وهو رخآ هحوو ةدئاف صيصعأل نكي مل كلذالوا اولاق نينمؤملل ةيؤرلاتينا

 رافكلل اديدهو اديعو ْن كامو رافكلل ديدهتلاو ديعولاض رعمىف بادجحلا 0

 نينمؤملا قحىف باجخا اذه لصحالنا بجوف نيئمؤااقحىف هلو_صح زوجال

 مهسفنا تقهزل داعملا ىف مهر نوربال مهنا نودباعلاو نودهازلا ملع ءوا نسحلا لاق
 لئسو هتنؤر نع ةرذ كل مها هديح وت نع امتدلا ىف ىف مهجن 6 لقو امدلاىف

 لاقو و ىد هناماوال ىل“ هور ماق هءادعا هللا رح امل لاَقذ هب ؛ الاءذه نع كلام

 هللانورب هللاءالوا نا ىلع ةلالد نونوححن ذكمو. مهر نع مهنا الك هلوقىف ىنفاشلا

 أ ريخا مث مم 4-5 هنورب اموق نا ىلع 16 طلاب اموق ا هلالد لح

 مهنا 3 و لئاق ند 0 لاقؤ رانلا نولخبل هللا نع نيدو _ مهلوك عب عم را افكلا

 © اذه © ةنزخلا مهللوقت ىا # لاش من » كا ىا 4 اولاصل |
 املا قاس « نوبذكت هن متتك ىذلا # باذعلا اذه ىا

 اك 7-01

 هلا ( نوبذكت )ايندلا ىف هب مك ىذلاوه باذعلا اذه ( هب مك ىذلا اذه ). ايف اولخد اذا ةينابزلا مهل



 رعثلا ناويد وه عماج باتكنيجحس تاق ءانعماف موقع باتكف مهباتكنا ليق هناكف موقمباتكب اني“ رسفو
 ملعي ملعموا ةباتكلانيب روطسم موقيص باتكوهو سنالاو نجلانه ةرفكلاو نيطايشلا لامعا هيف هللا نود

 ىعسو ناوبدلا كلذىف تيثم راكتلا لامعا نم بتكامنا ىتدملاو اهتمالع بايثلا مرنم هيف ريخال هنا هآ رنه
 ضرالا تحت حورطم هلالوا مهجىف قديضتلاو سيلا ببس هنال قويضالاو سبحلا وهو نجلا نمالرمف انيس

 ملع مسا وهو هتيرذو (نيففطملا ةروس) سيلا نكسم وهو 21407 ماظم شحو ناكمفف ةعباسلا
 5 ادممسسم م

 مناط فسو تر لوقنم هنال ناكل هب بقل نيحلا ليعف هبق ريخال هنأ هأ رند ملعب ملعم وا ةامكلا

 بيس دو_>ول قفرصنم مسا وهلبقو شحو ناكم ىف نيضرالا تحت هنا لبق اك حورطم هنال وا سيلا بيس

 2 508 00 ص ليو ف فاضل فذغ موقرم باتك لحم دا نيجحسلاباتك ام ريدقتلاو ناكم
 1 ل ل رو | رصقتما ىح ديلقتلا ف لاغ رظنلا نع زواجتم ١ بسم لك الاد بذا 1 يان 1 هداني رتكتا ١ 007 4 50 9 7 0 قحلاب 0 نم
 0 ا ما ةحدلا تاوهشلا ف كمهنم 0 ميلا هو ةداعالاه نم لا#تساؤ هلعو هللاردق

 0 4 نيلوالا ريطاسا لاق انتتايا هيلع ىلت اذا اهادع امل راكن الا ىلع هتلهمحو اهءراو امع
 يك يلزرع لقعأا لئالد هعفنس 4 0ع هعفن الف قطان ع ما هله> طرف ند

 (اننايا هيلع ىلتتاذا ) مثالل ا 74 « نوبسكي 0 مهب ولف ىلع ناد لب 9 لوقلااذهنع عدر 4 الك 9»
 ريطاسا لاق ) نآ رقلاىا [| نا ىنملاو راقلا باتكنا هلوق ىف روكذملا باتكلل نايب وه امناو نيجحسلل اريسفت

 ثيداحا ىا ( نيسلوالا || ىشال بوثلاىف ممرلاك مهلع ةتبثم مهلامعا هبف بوتكم ىا موقرم راجفلا باتك |

 ةمالعب ماع هناكرشب مهءاع مث موق لبقو هيلع اوزاجنو هب اويساحم ىتح ىتبالو

 © ناب ذكملا مون لو 99 ريم ةغاب وهوا موتا وقح لبق رفاك هلا ام فرد
 اذزي نذل نا لبو ةيلالا ىدلو نيلانلايرل ساللاءرع مر كلوش ل

 كلذىف ىا نيبذكمال دموي ليو لاق مث ةواقشلاب موقرم هائعم موقيص لبقو مويلا

 ىا © نيدلاموب نوبذكي نيذلا © ةواقشلاب مهياع موقرملا باتكلا كلذن مويلا
 ب دعم .لك آلا ## ةئايقلا موب ىا هب بذكيامو 98 ءازطاءوبا هلال ةفاشلا

 ىصاعملاو مثالا بكترملاوهو مثالا ىف ةفاابموه 46 ميلأ #9 قملا جه نع زواجتم ىا
 لجو نع هلوق © نيلوالابيذاكا ىا 4 نيلوالاريطاسا لاق انتايآ هيلع ىلتت اذا
 ©نوبسكي اوناك ام مهولق ىلع نارلب © لاقف فنأتسا مث نمؤيال ىا © الك
 ىف تكن ةئيطخ أطخا اذا دبعلا نا لاق ماسو هيلع هّللاىلص ىنلا نع ةريره ىبانع
 هبلق ولأ ىتح اهبف ديز داع ناو هيلف لقص باتو رفغتساو عزن وه اذاف ةتكن هبلق
 ىذمرتلا هجرخا نوبسكب اوناكام ممولق ىلع نار لب هللالاق ىذلا نارلا وهو

 جاجزلا لاقو نيم دقتملا

 اهدحاو ىليطابا ريطاسا

 ةثودحا لثم ةروطسا

 عدر ( دلك ) ثيداحاو

 اذه نع ملالا دّعملل

 اولاق الل ىفن (لب) لوقلا

 ١ رع تقف
 مهولك ىلع نار ) ةفقو

 اهاطغ (نوسكي اوناك ام
 32 ولف ىلع باغىا مويسك

 نورك اوناك اماهردع دل

 نسحلانعو ىداعملا ند

 ىتح بنذلا دعب بنذلا

 لاق ) ىهنلاو سمالاب نأ رقلا ( اننايآ ) ةريغملا نيديلولا ىلع ( هيلع ) ارقت ( ىلتتاذا) ىىوزخلا ةريغملا نيديلولا لد
 ىلع (ممولق ىلع) هللا عبط لب (نار لبو داي اد ) داك مهبذكو مه ىهد ىف نيل والا ثيةاحاهذه (نيلوالا ريطاسا

 نولوب اوناكاي (نوسبكت اوناكام) بلقلانيروهو بلقلادوسي ىتحبنذلا ىلع ذلالاّغو نيدلاموش نيبذكملاب واق |



 ناورم نب كلملاددعنعو نزولاو ىللكلاىف اود ام نوثعم مهما اونْظ ولو ةرذلا رادقمىلع نو.سا# و نوثوعيم

 هج وت دق ففطملا نا كلذب دارا <[ 4979 ز2*- نيففطملا ف هللالاثام ؟نوئالثلاءزلا> تععدقهللاق اماسعانا

 58 ىذلا مظعلا ديعولا هيلع
 كسفنم كنظ اه هبت مع“

 نيلسملا لا وماذخأتتناو

 بصنو نزوالو ليك الب

 هديؤيو رورجلاو رالا نم لدب وا نوثوعبب بصن © سانلاموشبموي 9 هيف نوكبام
 فصوونافلاركذو بيجيلاو راكت الااذهىفو همك # نيملاعلابرل 9 رالاب ةءارقلا

 فيفطتلانع عنملاف تاغلابم نيملاعلا برب هنع ريبعتلاو هلل هيف سانلامايقو مظعلاب مويلا |

 باتك نا 8 بالاو علا نع ةلفغلاو فيفطتلا نع عدر © الك 9و همنا م لطم

 لامعال عماج باتك # نيجحس ىنل 1 مهلامعا ةباتكو ا مهلامعا نم بتكب ام © رانا |
 ' ناب روطسم ىا 86 موقرم باتك نيج ام كاردا امو لاق اك نيلقتلان . ةرجفلا

 26ق) هاسح و هازجو هصالىا «نيملاءلابرلإ | مهدوبق نه ىنعإ «كسانلا موش موي |

 ا | 31و موي مظع مويل نونوعيم مهنا كئلوا نظيالأ الت رى نا نإ عفان نع |

 | نع(0 رث اعوفىم ىورو هذا فاصنا ىلا هعشرىف مهدحا موس لاق نيملاءلابرل

 نونوء.ى(سالاموشمو.)
 ه سمعا ) نيملاماابرل (

 هنارمعنإا نعو هياز>و

 غلب الف ةروسلا هذه ارق
 نه عنتماو ابيت ىبب انه

 ( الك) ا_هدعبام ةءارق
 ١ 4 ثا ون كول ا هيل هللا هيبتا هللا ل رش و ثتفمهس اق د ١ دم 57
 | قئالخلاسؤدن وسع 0 وش ١ و ب ىل 2 و 35 3 0 ام مهعدر ىا هب ها

 فيفطتلا نم هيلع 1

 00 ةلفغلاو

 بحجم امن هنأ نلكَع مينو

 | هللاو ىماعنب ميلس لاق نيليموا ىذمرتلاداز ليم رادقكمهن٠ ن نك ل ةماعلا

 ال نانلإ نوكف لاق 3 ه. لحكتام لملاوا ضرالاةفاسم ليملاب ىننيام ىردا ام |

 مهنمو هتك ر ٍِق ىلا نو 577 مهنمو هيبعك ىلا نوكت نت مهنف قرشا مهلاعا ردق

 َ هيلع هللا ىلص هللال وسر ناكشاو اماحلا قرعلا همجلا نم مهنمو هب وةح لا نوك نم

 . صمالا سيل ىا هيبذتو عدر هنا ليق © الك لجو زع هلوق 8 هيف ىلا هيديب ملسو
 أ ليقوانه مالكلا 3 اذه ىلعف ةنع اوعدتر ياف نازيملاو ىل لع كلل 2 ند هيلع مهام ىلع

 أ هف تبتك ىذلا ىا ©« راجفلا باتكنا 8 اقح ىنمم 0 ا ادخال
 | رافكلاحاورا اهيفو ىلفسلاةعباسلا ضرالا ىه رمعنبا لاق © نيج“ ىنل ف مهلامعا نزار ولا 27 . . 5 .٠ /| .٠ معبأ .٠ 51 1 ع | |

 | نيب لجو هلغ هللا ىلص هللا وسر لاق لاق ءاربلا نع ىلعثلا دانساب ىوغبلا ىورو :

 'ءاح ةطع نب و لاقو شرعلا تحن ةعباسلا ءامسلاىف نويلعو نيضرا عييس لفسا

 ا | يفلا باتكنا لجو زع هللا لوق نع ىنربخا لاقف رابحالا يمك ىلا صايع نا
 | الكس م اهات ءامسلا ىنأتف ءامسلاولا اهب دعصي رجافلاحور نا لاق نيجمس ىنا

 " نيحح“ ىلا اه ىهت ىت> نيضرا عبس تحن لخدتف اهاشنا ىباتق ضرالاىلا اهب

 ا تالا ضرالا ٠ تحت : ةرخ ىه لبقو ةمايقلا موب باسحم كالهلا افرع سلبا

 ا ىهبهو لاق اهتحن 0 لِمحتَو بلقتف اهتم ءامسلاةرضخ ءاريشخ لفسلا

 مثهيلع مدّشسو هنع بانا

 ىلع راهفلا دعو ةعثا

 باتك نا ) لاقف ميلا

 جاامعافئاخص ( راجفلا

 ( موق باتك نيجسام

 نع هللاري>ادق تلق ناف

 نيج“ ىف هنإب راجقلا باتك

 نم (ساسلا موش موي )
 (نيملاعلا برل) روبقلا

 ىلع بد حور ىذ لكبر

 لهانمو ضرالاهجو

 ىلإ يلع ارقالث ءامسلا
 ةد_ه موهيلع هللا ىلص

 ا مثهحىف بج نيج و ىطغم مه> ىف بح قافلا ثيدخلاىف ءاحو سلبا ناطل مش ا

 | هانعمو نيا نم قئشم هنا ليقو لالضو راسخ ىف نيم“ ىنل هانعم ليقو حوتفم |

 | دنا هلت تنك اع كلذ سيلىا © نيمحسام كاردا امو 8# ديدش قرضو سدح ىتل |
 أ ان 4 1 انك : 3 55 02 5 1 8 0 ' ىلااوعحر رواوبأت ةرودسلا

 1 ذه سيل موقفي ب ني ضال امم كلذ لاق ام ا موقالو ا (9ل6 )نزولا 1 ليكلاءافو

 (اريسفت) ىفام ( نيج“ ام ) دمت اي ( كارداامو نيجح“ىنا ) رافكلا لامعا ( راجفلا باتك نا ) دمعاي اح
 نيج ىهو ىلفسلاةعباسلا ضرالات < ءارضخ ةرذكىف بوتكم مدا ىنلامعا لوقب (موقيمباتك )اهلاميظت نيجعسلا



 ناكاملو ةمان ةيفاو مهقوقح نوذخأي سانلانمليكلاب اوذخا اذاىا (نوفوتسي ساسنالا ىلع اولاتكا اذانبذلا)

 قلعتي نا ذوسجيو كلذ ىلع ةلالدلل نم ناكمىلع لدبا مهيلع هبف .لماحتو مهرضي الايتكأ سانلا نم مهلاتكا
 ىلعو ند ءارفلا لاقو ةصاخ سانلاىلع نوفودس ىا صاصتخالا ةدافال لعفلا ىلع لومفملامدشو نوثوتسس ىلع

 اوااتك ااذا نيذلا هج راعقلا مهدع س حالا هه .٠ لا اوعنمالو نيئسلاب اودخاو تاننلا

 لدباا ءاو ةقاو 500 مهئوةح سانلان 0 اولات ؟ ااذاىا 0 نوفوتسإ سانلا ىلع

 مهياع هيف لما لايتك اوا سانلاىلع مهل امل مهلايتك 1١ نا ىلع ةلالدلل نء ىلع

 # نورس وف مهل اوثزو وا سال اولاكاذا ىا © مهونزو وا مهولاك اذاو ف

 كل تين> ىنءمع * القاسعو | 1 كتينح دقلو * هلوقك لعفلالّصواو راجلا 0

 اذك ان لمتللا لكلا تاع راو ةئاقن هلا فاننا مينا رافال فد 70 اولاكوا

 ا مهلاح فالتخا ناب دوصقملاذا هلبقام ةلباقم نع مالكلاجرخم هناذ لصتملل

 خلا وه 3 واولادعب فاالات اما ىعدتسو اهمدعو ةرشاملاىفال عفدلاو

 لاك | 1 ماعلا مل كلذ نط 32 ناف # نوثوعبم مهنا ل ءاوا نظبالا 9 ا

 مظعل همظع 6 مظع مويل اف مهلاحن * برو راكذ :اهيفو هنقيتنو فيكق حئابقلا .ذه

 نيذلا 9 ىلاعت لاق ام مهنه نيب ّ نيففطملل ليولا لمحو هب لا وتهدفا ل را 5-55 . الاب

 ىلعو نمو سائلا« اولاستكا اذا مهنا "قوي « نوئوتس ىاتتلا نع اراك
 مهسفنال مهيلع اوفوتسا ايشاوزشا ى] نسانلا نما ا وااتك | اذا ءاضم لير نانا

 مها اونزو وا مهلاولاكاذاو ىنعي * مهوئزو وا مهولاك اذاو # نزولاو لكلا

 لياقلا ديعولا لوانتيو اصقان هريغ ىلا عفدي و ادئاز هسفنل ذا نم قلك دعا

 نوجا قلقلاةمام نال كلذو ىاكلا نب ءزيك ىلع ارتطس ناكدلع رضا كلا 0
 هللامظع بيسلا اًذهلف عرزلاو نزولاو لبكلا ما ىلع ةينبم ىهو تالمءاسعملا ىلا

 لكلا فوا هللاقتا هللوقةيف عئابلاب ري رمع نبا ناك عفان لاق نزولاو ليكلا سما

 نازيلا سي ليضفلا لاقو كل لدعي نا بحن 5 لدعاو كلىفوب نا تك

 مالا ىعل © ملظع مودل نوثوعبم مهنا ف نوفنلعملا م هو لعفلا اذه

 | اذهو نزولاو لكلا نوصقني ىا © نورسخم » كلت دصنو كتوصن لاَقباك سانال

 | نمو هتسول تاق اهلها ل قوتحلا درو هنم بات ناف هنم بشي ملاذا نكل ريكا

 ١ نءاااي ىوا َةداَنق لاقو قرعلا مهمل ىتح ةمايقلامون نوفقوي نيففطملان اف نزولاو

 مهلايب نورطخم ال ميتاك | نولعضينبذلا ىا  كئاوأ » نةيتسيو ملعبالا ىا ©« نظيالأ ق* ةمايقلاءوي داوس

 كاك كلم تلتك (لاقاذاؤ كنلعام تدخلا لاق هناكفاكايلع ل 5 0 0 اوكا اذهىف نايقتعي

 ىلا عجار ( 37 / 0 هللا ريق وااك اذا 3) قف توصتلا سه[ 0/١ 12 ريم ع ١١و كنم تفرد لاق

 وا م-هلاولاك ىا س

 راخلا د مهل اونزو

 لَه ملامتاو لعفلا لصواو

 مهونزوواليقاكاونزتاوا
 نا لمتحنو رك

 نوذخأيأل اوناكنيففطملا

 ليماكلإ الان زوب و لاكي ام
 لاديبكالا بينكل
 هالو ةابفتسالا قذ

 نولاتحم و نوعدب مها

 اواكاوطعا اذاو ءلملا ف

 ن< عينك اونزو وا

 نيعوللا ىف سخي

 نوصقنم ( نورس )

 لا

 هرم اون ازيملا سس لاَ

 مها ككاوا نظي الا )

 ( ميظع مويل نوثوعبم
 لدا ةمايقلامون ىنءي

 ال ىلع ما_.يفتسالا ةزه

 الا تسسلو اماوت ةفانلا

 راكنا هو هيئلل ا

 مهااح ند مظع تيجلو

 فريفطتلاىلع ءارت>الاىف

 نوه (نوفوتسي) مهسفنال اوثزووا مهسفنال اواكو سانلانه اورتشا اذا ( سانلا ىلع اولاتك اذا نيذلا ) لاقف .

 لكلا قرد (نورسخ) هريغل اونزووا ) مهونزووا ( مث ريغأ اولاك ) مهوااك اذاو  ادخ نرولاو لكك

 تاداعلا نم كلذ ريغو مايصلاو 26 ةالسلا ند نيفئاممال دئموب باذعلاةدشليولاش و ادح نؤ.سو نزولاو

 ديدش ( مظع مويل )نويحم ( نوثوءبم مهلا ) نزولاو ليكلاب نوففطملا ( كلوا ) نةيتسيورخلالا (نظيالا)
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 ن*و نبدلاموب 0 لدب وأ وه ىا ىرصنو ى 4 عفررلاب مون نذالا ةعافملا كلمت ائاو 0 0 4ذع اءفد

 ( هلل دموي سمالاو 0 هيلع لدي تحلل . نردل !انالن رونا ادار راعكاي وا ءزحلا) وا ا راض يف بص
74 

 ا 51 د 000 لاو نأهل مق 7 نيا 4 ىلا ون كاردا امم | *ميعند ود هللالا سماال ى ١ 6 8 1

 ةماكو هلوه ةدشا ريره 0 سصمعالاو اش ع سس : كلمعال مو ## ر راد فاتخم نيففطملاةروس 9

 اقودحل ربخلاوا نيدلاموب ند لولا لع مولا ناي رمل او روش نع عفدو الاحا 0 مل نوجا تاعرات

 دداعب هأ هللا تكت رطفنا ,يسلا اذا 5 هروس و 5 ند ماسو 2207 ىلان عا# | «مي>رلا نر لاهل مس

 ةقس ربق 0 ةنسح ءامسأان م ةرطق ل ري 0 ( لنو)

 #« نوالثو تساهياو اهيف فات نيففطملا ةروس © ا 0 نا

 ظ مد ميحرأا ن :,محرلا هللا مس 0-١ ساناا قوة> نوسخما
 | نزولا 5 ليكلاف
 ٠ ريقح ىا فيقط سخ ام نال ند ولاو ل ركل د ب دع 0 نيفةءمللل 5 و ِ 3 لا

 ا سمج وقح تن ندا لاو هودس> أف ت كلر 32000 >ا اوناك ةن دا لها نا ىور أ 1 دق اي اا

 تايكلا مونأم م ( نيدلا موب
 ١

 3 ا |_يظعت كلذي هرب

 ا 08 كثفالا هللال زنا 8 ريغل اومكحامو , مه ودع مهيلع هتناطلخمألا مو 5 دهملا ضش 6

 اندم الإ لكلا اودعطالاو اكوا مهو اففالا ةشحافلا مهيف ت رهظامو رقفلا مهي

 (كلمالموب ) لاقف هل ناي
 0000 .دا ام مث ل هلاوح١كف "0 ا ىش - او ملسو هيلع | 0 ١-7

 | كلمتالىا © ايش سفن سفن كلمتال مو آف هنأش ميختتو مويلا كلذ مبظمتل ريركتلا

 هللا كلغ ؟ ل هنأ ى 5 « ندع ون عادلا او © ةمفالا ن 5 امو رفاك شفنل ةر كا

 | اغا لاو اندلا يكلم 6 امن ادا كلذو
 8 0 0 ءاضقلا ومكحلا (سمالاو)

 هس لم 7 ١ 8 بسلا 6

 ا 1 4 5 7 0 مك ِه 0 1 ( هلل دموي ( داعلا نيب

 كل اوهردحا نرذلانا هلوق نه 0 1 تايا ناشف امف ليدو لوقف هشمو لوقو دكموب 1 ال ةللادن

 || نيلوالا ريطاسأ لاق انمايأ هيلع ىلتت اذا ىلات هلوق ىهو ةيكم ةبآ اهيف للبقو اهرخآ أ دعا هعدان الو 7

 || عستو ةئامو ةيا نوثالثو تس ىهو ةرجلانمز ةنيدملاو ةكم نيب تازئ اهنا لبقو | 9 تارا ون
 افرح نولؤلت د ةتاجملعو هلل ن دكَو ْ :

 هلليو لاعب ءالبلا عوقو دنع ركذت ةلك ىهو عبق ىا 7 ليو # لجو نع هلوق |

 ١ لاكي ا نوصقني ندايو هل ١ نيففطملل و ميج ىف داو مسا ليو ليو هياع ليوو |

 ا فرفطلا 0 ولا اللا نزولا ليكل لاىف قرسل ففاطملا داك الل هيإلا ناّريملاو

 أ الكس انلا تان ٠ اوناك ةنيدلا ملسو هيلع هللا ىلس هلال وسر مدق امل سابعنبا لاق |
 ا للأىلصهللالوسر مدق امل ليقو لكلا اي ةقلتملا ليو لكو نع ف لونا

 أ ” لاتكتو امدحأب لك قناغاط هعمو ةنيهج وبا هللاش لحر و ةنيدملا ملسو هيلع

 ةنمؤم ) نست )ردّش ال

 ( ايش ) ةرفاك ( سفن )

 ةعاف_كلاو ةاعلا ند

 ةكم نيب نيففطملا اف

 لوسرىلعتلزت ةئدملاو

 هنرحاهمىف مث”وهيلع هللا

 ةنيدملاب تقتساؤ ةندملا ىلا

 اهتاطكو نوثالثو تساهئايآ

 نوةسو عستو ةثام

 نونالثو ةئامعيساهفورحو

 © اذرح
 000 ) ٠ (نةقلملل)"ناذللا ةدخ ( ليو ) ىلاةةهلوقف سايغن نع هداساو ( محرلا نجح راقامب)

 . هللاىلس ىنلا ىلع تلزنف مهلا مالسلاهيلع دمم ءىحلبق نزولاو لكلاب نيئيسم اوناك ةنيدمل لهامهو نزولاو لكلاب

 . مهني مث نزولاو لكلاب نيئيسللانيففطملل باذعلا ةدش ليو ةرو_سلاهذه ةن.دملا ىلا ةرجلاب هريسمىف م”وهيلع



 هللانع ةلفغلانع عدر ( الك) روصلاضءبىف الصاح كبكَر ىا .فوذمب وا اهيف كنئكمو روصلا ضع ىف كعشات|

 ( نيظفال مكلع ناو ) اباقعالو !اوثنوةدصتالف مالسالانيدواءازطاوهو الصا ( نردلاب نوبذكتلب ) ىلاعت

 اوزواجتأ م 0 مكيلعن 0 نوتاكلاو ءازجلابنويذكت م تا ىنمي (نيشاك امارك) ةكئالملان هءمكلاوقاو م لامعا

 ل ةيكلا 7 ١ اداتالا رول ا ئث مهياع 5 ورح ىخنال 0 نولعل ) اه
0 

 ءازجلا سعال مب | ةلجللا فطعي ملاماو كلدع ةلص فرظلاو اهءاوح ككرو هيطرش ىلقو ةديزم امو

 لئالج ند للادنع 1 هلوةو ىلاعت هللاءركب رارتغالا نع عدر © الك 96 كلدعل ناس اهنال اهلبق ام ىلع

 كيوموراذناهيقو دومألا ١ ىارزإو عرازتغاف الضال لا رهاام نام ىلا بارضا © نإ نوذكت لإ
 لاو نيهر جمل 5 نولعفت ام نولي نيرتاك اماركنيظفاحل مكيلع ناو 9 مالسالاوا ءازنخلا نيدلاب
 اذا ناك هنا ليضفلا 0 7 نك لا ميظعتو لاهالاو عاق نوءقوس ا درو هب نود ند

 3 00 ال ناس 1 مح“ ىفا راما ذو ميعن ىفل ىنل راربالانا ٍِه ءا ١. زيللا مي اخ هللادتع انا

 0 نأ) نيل اغلا ىلع هب
 0 0 ىفل 3 ناعاف اهذنع مهامو نيدلاموب 5 اهرح نوداش © 03 اهنولصي ١ هلحال نوتك

 ىناراجقلاناو ) ةنلا يمن 03 ١ 1 5 اهمومس نودححم اوناك اذا كلذ لق 9 ا 8ع نوي عل امو ا ليف و اذ هدول
 م ندلامونام كاردا امو رو.قلاىف

 ناك ناو (ىحح - : .
 ا مرا 8 1 0 ١ عار 6 1 1 200 0 | لكرضحا محرلاىف ترقتسا اذا ةفاعنلانا ثيدخحا ىف ءاحو معوا لاخ وا ماوا بانه
  5 1أه ١> 7 01 ازحلا موب امنولخدب ةروصىفكبكر ءاشناءانم«لبقو كبكر ءاشام ةروص ىاىف ارقمث مدا نيبو هنيب قرع

 ا تا تاول ١ وصلا ل ككر ءاشام 00 ىاف لق و ناويحوا ةباد ةروصيف ءاشنا و ناسنا

 د ةلالد هذ_هىفو ةثونالاو ةروكذلاو عبقلاو نسحلاو رمصقلاو لوطلا بسحب ةفاتحما

 اهنم نورت ال ىا (| كلذ لد تافصلاو تائيهلا تفلتخا امل هنا كلذو رداقلا راتخلا عناصلا ةردق ىلع
 ا مهامو اين لحو نع هلو # ىلاعت هللاوه راتخلا ربدملا ناو ةءدصلا عاستاو ةردقلال اك ِط

 0 «نيتك ف هللا ىلعىا © امارك 3 مكلامعا مكيلع نوظنفحي ةكئالملانم ءابقر ىنعي 0 م وم درعا
 دة و سلا 0 1 مكلامعاو مكلاوقا نويتكي ىا. |

 لاوخالاةروصوا مامعألا م 00 1000 ناو ل ا : 0

 ١ 3 ضرعاهللاقف هللادنع انلام ىرعش تنل ىنزاامزاح ىبال لاق كللادبع نأ ناعم نإ ءافالاو اطمح ءاغزاو مدد 0 4 م
 ىف كروص ءاشناو اميثد أ دنع لاو هللا باتكىف كلذ دجا نبا لاق للادنغ كلاما كلناذ هللا باتكىلع كلمع
 ريزانخلاو ةدرقلاةدوص أ ىبرق لاق هللا ةحر نبأف ناهلس لاق ميح ىفل راهتلا ناو مين ىفا راربالا نا هلوق

 رس ( نوت ل , اهنع مهامو رف ءازيملا موي هلال ةمايقلاموي ىنعي 6 نيدلاموي اهنولصإ لف نينسحلا نم
 000 9 ندلامويامالا رداامو 8 ىلامت لاقف مويلا كلذ نأشمظع مث رانلا نعىا © نييئاغب

 اسملاب ( نيدلاب )شب
 0 ١ 6-20 ١ ةلاو ا هللا ىلص ىو كل باطخ م اليف هل ا ىلع وخد رفاكلاوه كلذب بطاخملا لق

 ناو ) ءاضقلاو اححخ - ١
 كلاما نوبتكي (نيبتاك) نولسم هللا ىلع ماركمه ( امارك ) مكلامانوظفحمو مكن وظفحم ةكئالملا نم ( نيظفاحل

 هباحصاو ركبأبا مهنامياف نيقداصلا ( راربالانا ) هلك كلذ 0 ريثلاو ريخلا نم نولوقتامو (نواعغت ام'نولخ)

 موب ) اهنولخدي (امنولصي) رانىف (ميعج ىنا) هباداو ةداكر ءافنكلا ( راعقلاناو ) اهمرممئاد ةنحىف ( مين ىف )

 اه واخد اذا (نيلاشب )رانلان ا رافكلا ىنعي ( مهامو ) قئالخلانيب هيف ءاضقلاو باسحلا موي (ندلا |

 باسحلاموبام (نيدلا لا دمهاي (كارداامو)

 ةزروصق كبش ءاه نا



 ؛ىث ىا (كقاخىذلا ميركلاكبرب كرغام ) تعبلا ىركتمل باطحلا ليق ( ناسنالا اهيا اي ) ثاريملا نم ثرخا
 نيح مالسلا هيلع هنعو ليدعتلاو هب وستلاو قالك اع مما ثيح كب رم رك عم كيلع بحوام تءعيضض ىت> كعدذخ

 اع غ نمل 0 هي غ 9 شط دكا هنع هللاىضر .نونالثلا ءرثا رمعنعو هلهج هيغ اهالت

 تبطوخول ليضفلانعو

 كروتسس ىةرغ لوفا
 ذاءءنب ىحينعو ةاخرملا

 افلاسيب كرب ىنرغ لوقا

 كلعط ( كاوسف )افناو
 ملاس قلخلا ىوتسم

 كريصف (كلدءف) ءاضعالا

 نه قلخلا بسانتم الدتعم

 لمجي مق هيف توافت ريغ
 الو لوطانيديلا ىدحا

 عسس وا نيئيعلا ىدحا

 ضِسا ءاضعالا ضعبالو

 كلعحو دوا اهضعبو
 اًعاَق 0 قاخلا لد

 وكف فتي و ملاهيلاك ال
 لدعىا ددشللاىنععوهو

 ضعءس كئاضعا ضعب

 تنكف' تادنتعا حض

 ىف ) ابسانتم ةقلطالدتعم

 ( ككر ءاشام ةروصىا

 كيكرىاديك و تللةدب نام
 هتئاشمامضتقاةروصىاىف

 ىف ةفلتلا ةروصلا نم

 لوطلاوعبقلاو نسحلا

 هذه فطعن ىلو رصقلاو

 انيلقاف فاح اك هبا
 راو كانت نا ايثال

 ىنعم ىلع كاك رب قلعت

 امو ةعاطنم تدأ ىا

 ىذلا) زواجتلا ( يركلا ) كبرب ترفكنيح (كبرب كغ ام ) ديسانبةدلكر فاكلا ىنعي ( ناسنالا

 نطبوف ( كاوسف) ةفطن نم ةمسن ( كقلخ

 اع لع ارجو 4 0 ك 7 ] ركلا كير هلع اهاناح فالاهبا اي
 0ص

 ملا ظلالاها ىضتقي ال مركلا ضحم ناف رارتغالانع عنملاىف ةفلابملل ميركلارك ذو
 ماقتنالاو رهقلاةفص هيلا م كعكف ىضاثلاو عيطملاو ىداعلاو ىلاوملاةيوستو

 رك كبرف تنعم لمفا هل لوس هناف ناطيشلاهرغي هبامب راعشالاو

 كامهنالا ال عار دجلا ىعدتست همرك ةرثك نا ىلع ةلالدلاو ةبوقعلاب لجاعيالو

 ةررقم ةمناث ةفص « كلدعف كاوسف كقلخ ىذلا # همركب ارارتغا هئايصعىف

 ةيوستلاو ايلاث هيلع ردق الوا كلذىلع ردقنم ناىلع ةهنم مركلل ةنيس ةيبورلل
 ااا هل ةنلالكح ليدعلاو !هفانل ةذفم هاوي ةكئلتما ءاضعالا لمح

 لدع ىا فيفختلاب كلدمف نوفوكلاأرتو ىوقلا نم اهدعتست ام ةلدعم وا ءاضعالا
 تقراف قلم كيمو كريغةَقاخ نع كفرصفوا تادتعا ىتح ضعس كتاضعا ضعب

 اهءاش ةروصىا ىف ككر ىا * ككر ءاشام ةروص ىاىف # تاناودلا راس ةقلخ

 اددحا بذعل ال

 كل لوسو كعدخ ام ىا © ميركلا كبرب كرغام ناسنالا اهيااي ف لجو نع
 هباقع ند كما اذام ىعملاو كياع بجحوأ ع تءاضو تككيدضام تفدح ىتد لطالا

 ةدلاك لقو ةدلكن ديسا همساو قب ل ماع ير

 ةده هللا ل ناو هللا هنقاعل ملف ماسو هيلع هللا ىلص ئ ||برض | رفاكن اكو فاخنإ

 هلهحو هق#ح هرغ لبق كرغ ىذلاام لوشن صاعو رفاك لكيف ةماع ة 3 . الاليقو ة 35 .الا

 ةرم لواىفةبوقعلاب هلجاعي مل ثيح هنع هللاوفع همغ ىلقو هلزاطيشلا ليوست ليقو
 ةدملا كلطسب لب هتبوقعب كلجاعي مل كل همركب وهف كنع زواجلا ىا ميركلاكبرب

 ةمايقلاموب ل لحو مع هللا واؤحس اللا لد 00 مكتمام داوهدسم نا لاق ةبوتلا ءاحرل

 الس رملاتنحا اذام مدا نبااي تلعاعش تامع اذام مدا نا اي ىن كسغام مدا نا ايلوقيف

 كيرب كرغام مدا نبااي كلل وةيف ةمايقلاموب هللاكءاقاوا ضايع نب ليذفلل لقو
 راكم نب ىحع لاو ةاخرملا كرؤتس ىنرغ لوقا لاق لو تنك اذام مركلا

 قارولاركبوبالاقو افنا و افلاسوب كرب 0 ١ كرغاملاقو هيدي نيب ىتماقاول

 امنا ةراشالا لها ضعب لاقو مير كلا مرك ىرغ تاقل ميركلاكبرب كيغام ىللاةول

 ىقرغلوش ىتح ةباحالاىف هت هنقل هناك هتافصو 01 اناسزود مر ركلاكير لاق |

 6# كاوف 98 دوجولا ىلا مدعلا نم كدجوا ىا « كقلخ ىذلا »# ميزكلاء يك ظ
 ةيسانمىف كقلخ لدع ىا * كلدمف و رصرتو مست ءاضعالا ملاس ايوس كلعج ىا
 نسح لذ اعماق كلم ها ةانوق ليقو ضعا ند لوطا أ_هضعل لمح م او ءاضعألا

 ةش ىا ىف ىا 0 كار ءاشام ةروص ىاىف #8 .ئنملا ةم.هبااك كالعجم 7 ةروصلا

 2نم)
 (كلكر ءاشام ةروغىإىف) ةماقلا:لدّخم كال (كلدنف ) كما



 هب ظعويمل هناكف رك ذلاب نوءفتنملا مه مالسالا ىف لوخدلاب ةماقتسالا اًؤاش نيذلانا ىنعي ةءاقتسسالا ءاشنإ ركذ

 نيعمحا قلخلا كلام ( نيملاعلا بر هللا ءاشي ناالا ) ةماقتسالا ( نؤاشتامو ) اعيح نيظوعوم اوناك ناو مهريغ

 ثقفنا ( ثرطقلا ءاسسسلااذا ) 0 حرلا هللامسإ ) « ةيآ ةرمدع عست ىهو ةبكم راطفنالا ةروس
 اهضعب مث ( تر راح اذاو) رالسلالا عروس ا ها 207 2( تنتاك

 ا تقوالا « َفاءاشي ناالا» اهءا كل نهب أ ا ا 02 0305 ةاشتامو# . رك ذتلابن ومفتت ما

 أ كلام « نيملالابر # مساس لع قحلاو لضفلا هلف مكتيشم هللاءاشب نا

 ىضفا نا ن 4 هللاءذاعا رك هروس 0 5 مالسااو 00 لاق »* 4[ قالا

 هدف رع نيح

 3 ةرّشع علا ا ةكم راش اللا ةروس »

 4-3 ميرا نمحرأا هللا م +

 ةق رفتم تتطفاكتو »ي ترثدنالك اوكلااذاو 00 تةشنا ف 3 © ترطفا ع امسلا اذا ٍِ

 .روبقلااذاو # ادحاو ارحم نكلاراصت ضعب ىلا اهضعب حف *# ترف راعلااذاو 9
 ةرانآلا ءارو ثعا ند اس م لقو اهانوم جرخاو امهات باق 0 تركعا

 ةقدصوا لمع نم 7 تددقاام سب تاع هى همو ااهذا 2-5 هريظنو ليات

 اذابا وح 2 ميلا ريخأتلاب 9 نا 2و 1 َُش 0 7  ترخاو ف

 مهملعا © نيلاملاب هللاءاشين الا نؤاشتامو ِظ ىلامت لاقف هم 4 ار

 هللا ةدقع الا كلذ ىلع نوردّش ال مه او هيلا ةماقد-ل

 هتالذخم الا ا رسشالو ىلاعت لاق فوت الا اريخ لمعتال ادحا نا 0 هقدر
 هباتك رارساو هدارع ماعا ىلاعت هللاو هتكلشهو

 3 1 ها ترد مع و 1ك راطغن الاةروس ريسفت 2

 7 افرح نورشعو ةءيسو ةئاعالثو ص

 0-5 ميحرلا|نمحرلا هللا 3 جو

 4« ترثتلا ككااوكلا اذاو 8 تقشنا ىا # ترطفنا ءامسلا اذا # لح وزع:هلوق
 للاب بذعلا طلتخاو ضعب ىف اهضع رظ ىا #« تر راحتلا اذاو 8# تطئات ئا
 تنحن ىا * ترثعب رو.قلا اذاو 00 تقاق ترع ىدم لقو اذحاو ارحم تراصف
 ىني © ترخلاو تمدقام سفن تلع وف ءانحلا قولا نء اف هرم عسر اهنا 1
 ا ةئيسوا ةلسح ند اأهدعب ترخذخاو ىعوا اص ىلمع نه تمدقافم مولا كلذفف تاع

 ظ
 ؤ

 0 8 نوهف ( تروق راك عا اذاو ) ضرالاه>و ىلع تطفقاست (ترَك كل وكلا[ 0

 قام جرخاو تحن ) ترم رو.ةلااذاو) ادحاو ارح تراصف ادعى اهلطاموا| :

 | هلوق © ةءاقلاءوي لاوحا هذهو تا وكزلا ن :رم ترخاو تاقدصلانء تمدقام ليقو

 راولا تراصو صعب ىلا

 رو.ةلااذاو) ادواو ار

 جرخا 9 تحن ( ترثعب

 ع اذاباو>واهان وم

 ةرانش لك ىا ) نسف

 8 ) كَمَدق ام ( ةرجافو

 (ر2او) ةعاظلا نمتلع
 اموا لعن لو تر

 امو تاقدصلا نم تمدق

 : ريسغ و دي وتلا نم

 ةماقتسالا نم(نؤاثتامو)

 (هللاءاشي ناالا)ديح وتااو

 ( نيملاملابر ) كلذ مكل

 بد حور ىذ لك بر

 ضضرالا هجحو ىلع

 ضرالاو ءامسلا لها نم

 ركذيىلاةدوسلا نمو
 اهلكىعو را_امفنالا اهنف

 ةرمشع عت اهتايآ ةيكم

 اهفورح و ةلكنونامئ اهتالكو
 © ةعسو ةئام

 (ميحرلا نمحرلاههامس )

 سابع نا نع هدانسابو

 ءاعحاااذا ) ىلاعت هلوث ىف

 لوزن تقشلا ( ترطشا

 ةكئالملاو فيك الب برلا
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 ناهكلا لخ كىحولاب لخعنال ل مزملا وهو نذلا نم ليخعا ناتي ) ىولا لعدم مو: (ب .ءلا ىلع وهامو) نمسا عاطمي

 هيلا ىحوا امم أيش صقنيف مني ىا ىلعو ورمعوباو ىكم نينظب لع فايع متكبالو ملع ام هلع لب ناولحلا ىف ةبغر

 ناطيش لك 7 نار ,ِهَلا امو ' وه ا 21 1- امو ( هلا «نوبالثلا» نكلا) ىهو ةنظاانم هيف ديزيوا
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 مهكر ىف هلا مهااح

 ىلا هنع مهلودعو قحلا

 ءانعمجاحزلا لاقو لطانلا

 نوكل_تل قيرط ىاف
 ىلا رطلاءذه نم نيبا

 ناف دينإلا لاقو كل تنيب
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 نا رقلاىا ( ميقتسإنا ١

 ىنعي (وه امو ) عفترملا

 ما-و هيلع هللا ىلص ادمح

 ىجح ولا ىلع ) بولا ىلع 0

 لاَشو مى ) نينظلب 0(

 داضلاب تارقنا ليمعا

 نا رقلاىنعي ( وه امو )

 ( مجر ناطيش لوش )

 ىرأا همسا نيعل درع“

 نه ( نو_هذب نأف)

 رافكلا رشعماب هللاباذغ

 يوتا ن. هريغو هيلا ىحولا ن.هربخبام ىلع © ببغلا ىلع ف دمحامو © وهامو ف

 داضلاب ماع نباو ةزه-و مصاعو عفان ًارذو ةعيتلا( سو هللا نم مهتع © نينظب 9 |

 اهيلبامو ناسال ةفاح لصا نم. داضلاو غسبابتلاو مياعتلاب ليال ىا للا وهو قصلا نب

 ايلعلا ايانثلا لوصاو ناسللا فرط ند ءاظلاو هراسيوا ناسللا نيمب نه سارضآلا نم

 هلا مهلوق ىفن وهو عمسلل ةقرتسملا ض» لوب © ميحر ناطيش لوب وهامو ©
 نا رقلاولوسرلا ىماىف هنوكلسي اف مها لالضتسا © نورهذب نياف 9 رحسو ةناهكل
 ملعي ناريكذت © نيملالل ركذ الا وه نا # بهذت نبا ةداجلا كرات كلوقك
 مهنال نيملاعلانم هلادباو باوصلا ةمزالمو قحلاىرحمب ميقتسي نا مكن ءاش نا 2

 ىو نا لاق ءامسلاىف اهف نوكت ىتلا كتروص ىف كارا نا بحا ىنا مالسلاو

 ىجن لاق كلذ ىنمسيال لاق مطالب لاق كل للا نا ءاشت ناف لاق ىلب لاق كلذ ىلع
 جرت هدعاوف ىنءسينا لاق ءارحب لاق كلذىندسيال لاق تافرءفلاق كلذ ىنعسياللاق
 تافىع لاح نه ل لقا دو 3 وه اذاف تقولا كلذف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ضرالاىف ءالحرو ءامسلاىف و برغم او 0000 هي ةلكلكو ةشزعشجت

 هعضو هتروص ىلع ليربج لود هيلع ايشغم رخ ملسو هيلع هللاىبص ىلا ءآر الف
 00 م نا ارو كش مقل دعم ا[ كاقو: هردش ىلا

 نم انايحا لءاضتل هناو هلهاك ىلعل شرءلاز راو ةعبا_لا ضرالا مو ىف هالجرو

 ىتح روفصعلا ىنعب وهصلاك ريصإ ىتح هنأشو هؤالع الع و هلالج لح هللاةفاخم

 5 ةلع هللا لص ادم ىتي ## وع امو 9 هتمظغالا كبر نئرنع لمحام
 8 ىلع نع اياغ ناكامت هيلع علطا امو ءامسلا ريخو ىجحولا ىا © بنغلا ىلع
 'ىئرقو ةمهلا ةنظملاو مهي م هانعمو ءاظلاب ىرف 0 نيب و ءامنالاو يشل

 الو هب كرو مكيلع هبلعالو بقل ماع هينأب الوم ليك ءاطعو داضلاب نينض
 نداكلا مكياك 2

 لاقل ل دارا واو ةمهتلا كلك هع هللا ىف هوهمأ اًعاو هولخعا مل مهعأل لد ءالغلا

 نا رقلانا ىنعي * ميحر ناطيش لوب 9 نآرقلا ىنمي © وهامو » بؤنلاب وه امو

 ةءارقو نهاكلاة رجا وهو اناولح هيلع دخان ىد ةديعام

 هناسل ىلع هيقاب اناطيش نا نولوقب اوناك ىلقو شيرق تلاق اك ةناهكآلو رعشب سيا |
 ىدهلاوءافشلاهيفو نأ رقلانع نولدعت نباف «# نوبهذت نياذ © هنعكلذ َللاونف
 مكلتذب دق ىتلا ةقيرطلاهذه نم نيبا نوكلست قيرط ىا هانعم ليقو نايسلاو

 نيعجا قلغلل ةظعوم ىا # نيملاءلل ركذالا # نأ رقلاىفام ىنمي « وه نا »

 ._ س1 سام 11 كا كلا مشا فاشل 2 شا حت ولا 1 1 ةككسسكلا ةئيشءنا نيب م هب عفتناو هيلع مشو قحلا عش ىا 6# مقتسنا مكم ءاش نا 9 |

 (دبعلا ) © هب نوئمؤت الف نا رقلانعنوليمت نياف لاق ونوبذكت نيانم نوبهذتن أف لاو هيهنو هسعاو

 هللا, ما امىلع (ميقتصي نا مكتم ءاشنل) سنالاو نا (نيملاعلل) هللا نم ةظع (ركذالا) نآ رقلا ىنعي وهام ( وهنا )



 هللانع هلاقدناف مالسلا هيلع ليربج ىنعي * ميرك لوسرلوقل © نآ رقلا © هنا ©
 هللادنع « نيكمشرعلاىذ دنع # ىوقلاديدش ىلا هلوةك## ةوق ىذ 8 ىلاعت

 اب هلاصتا لمتحم مثو ىحولا ىلع © نيما مث له هتكئالمىف  عاطم ط ةناك ىذ |[
 مكحاصامو # تافصلارث اسىلع اهلاليصفتو ةنامالل اميظعت مث 'ىرقو هدعب ايو هلبق ||

 ةالصلا امهيلعدت ىلع ليربح للضف ىلع.كلذب لدتساو ةرفكلاهتبت 3 نونجن

 ىلاعت هللا لص ىنلانع نونجلا ىتن ىلع رصتقاو ليربج لئاضف دعث.ح مالسلاو

 هللا ىلع ىرتفا رمشب هملعي امنا مهلوق ىنأ هنم دوصقللا ذا فيعضوهو ماسو هيلع |

 لوسر ىآ و دقلو © ءآر دقلو  امهنب ةئزاوملاو امهلضف دادعتال ةنج هب ما ايذكا |

 ىلعالا سمشلا علطم © نيبملا قفالاب ف مالسلاهيلع ليربج هللا
 ايسنو اور عبصلالابقاىف نا اهدحا نالوق هسفت ىفو رفسا ليقو هلوا ادبو لبقا

 دجو سفنت اذاف نوزحلا بوركملاب ليالاههش هنا ىناثازالا ىلع اسفن كلذ لمخل |

 ركذ الو ةفيطل ةراعتسسا وهف سفنتلاب هنع ربعف نزلا نم صلخت هناكف ةحار

 لوسر لوقل 9 نآ رقلاىنعي © هنا #9 ىلاعت لاقف هيلع مسقملاب هعبلا هب مسقملا ||
 لجورزع هللانع هب لزن ليربجنا ىنملاو مالسلاو ةالصااهيلع لببح ىني © رك ||

 اهلمحو دوسالا ءاملانم عبرالاطول موق ىرق ملتقا هلا هتوقنم ناكو *# ةوق ىذ ©
 ةالصلا هيلع ىسيع ملكي سيلبا رصبا هناو ايلق مث ءامسلاىلا اهعفرف هحانج ىلع
 لبج ىصقا ىلا هاقلا ةحتل هحازيم هيضفنف ةسدقملا ضرالا باقع ضعب ىلع مالسلاو
 مث ضرالا ىلا ءامسلا نه طبه هناو نيمئاج اوصاف دومث ةص حاص هناو دنهلاب
 ءاجلاو ةلزئملاف ىا © نيكم شرعلا ىذ دنع #8 ىفرطلا در نم عرسا ىف دعصي

 اوف مهنا هل ةكتالملا ةعاط نمو ةككتالملا هعبطت تاومسلاف ىا © مث عاطم
 ةنطلاةنزخ حقو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرل هلوّدب جارعملا ةللإ تاومسلاباوبا ||

 * مكحاصامو وف نايبنا ىلا ىلاعت هللاىحو ىلع نمي © نيما 9 هلو اهباوبا
 باوحنم اضيا اذهو «نوذيحن# ةكم رافك بطاخي ملسو هيلع للابد ادم ىنعب

 كَنَع ند الا وه نيل هلوشأ ناو نوني هنا اولا مهلا كلذو 2ك لها لوَش ام

 ىنلاىأرىنعي  ءآر دقلو © هسفن دنعنم نآ رقلانوكو نونجلا هنع هللا ىف هسفن

 ىوغبلا ىور سمشلا علطت ثيح قرشملا ةيحان نم ىلعالا قفالاب ىنمي © نيبمل

 .ةالصلاء ياعلي رجل ماسوءيلع هلا لس ةقادوسد لاق لاق سابع نا نع ينشئ

 ( لاوس لوقل)) نا ندا مسقلاباوجو ازاجمهلاسفن كلذ لعج ميسنلاو حورلاهمزالب جصلالاقاناكالو ||
 ىلع ةردق (ةوق ىذ ) هبر دنع (يرك) ه. لزت ىذلاوه هنال هيلا نا رقلا فضا امتاو مالسلاةتلع لربح ىإ |

 هاحىذ ( نيم ) هللا دنع ةرو - هر (شرءلاىذ ديل هه ته 1- فعذنالو هنع زجل ال فلكاه
 يكب و م صسمم هسمصسم»

 لاك تناك الو ةلزنمو

 لاح بس> ىلع ةناكملا

 شرعءااىذ دنع لاق نيكملا

 هتلزنم مظع ىلع لديا

 ىا )م عاطم ) هتناكمو

 نه هعبطي تاوعسلاىف
 شرعلا ىذ دفعوا اهيف

 هتككالم هعبطن هللادتعوا

 نع نوردصي نوبرقملا

 هب ارىلا نوعجريو هما
 ىجولا ع ) نيم )

 ىنعي ( مكحاسص امو )

 ماسو هيلع هللا ىلص ادم
 ةرفكلا معزتاك (نونجت)

 باوح ىلع فاعع وهو

 نار 41 ندقلو) مسقلا

 مالسلا هيلع ليري> دمحم

 (نيبملا قفالا)هتروص ىلع

 هذسهب هللامسقا ءاضتساو

 نا رقلا ىنعي ( هنا ) ءايشالا

 ( ميرك لوسر لوقل )

 ليريج هب لزت هللا لود

 هللا ىلع ميرك لوسر ىلع
 مالسلا هيلع ادم ىنعي
 هثادعا ىلع ( ةوق ىذ )

 ىذ دنع ) ليريج ىنعي
 هلةفادنع ( نيكم شرعلا

 ) عاطم ) ةلزئملاو ردقلا

 ( مث ) عاطمليريح ىنعب
 دمع يت ( مكحاس امو ) هئايبلا ىلا ةلاسرلا ىلع 6 س ه9 اخواق ) ( نيم 1) ةكتالملا هميطي ءامسلا ىف |

 سمشلا عاسطمب ( نيبملا قفالاب) ليربح مالسااهياعد# ى ار ( ءاردقلو )نولوشاكق تخت داموا



 داَفاتدقوا ( ترءس 0 اذاو) فةسلا عاشباكتعاقجاجزلالاق ( تطشك ءام-سلا اذاو ) مهنيب تقرف ىا

 ىمازاو هلوةك نيقتملا نم تيدا ) تفلزأ ةطااذاو) ةغلابملل ىح ودام ر يغمصاعو قدمو ىاشد.دشتلابو اديدش

 لوانم اقلطمفقوالو ةرذ الاىف ةيقابلاو ايندلاىف اهنم ةتس ةلصخ ةرشع اننثا 3 دنع يسع 9 ةنحلا

 مح ند ) ترضحاام )فقولا يل 4 هز زا وح با لك ع (نونالثا 0 ا مضلو

 هدانا مسقاالف ) رشو

 اني جاورإإ (ننخل)
 جوبلا رخاآ ىف مجنلاىرت

 هلوا ىلا اءجار ركذا

 (سنكلا)ةرايسلا(راوجلا)

 نِكحولا|نسنك نم كنغلا

 ىه لبق هسانك لخداذا

 ماربب لسا قرارا

 ةرهزلاودراطعو لحزو
 سهلا ءمى رحت ىرتشملاو

 ىف ىتح عج رتو رمقلاو
 انوي نيت

 كي وتكرار

 سعلاءوض تن اه ؤافتحا

 00 لقو

 (يعسع الا لبلاد
 وهف رداوا همالظب لقا

 ما دادضالا نم

 هءوضدتما ( سفن اذا

 ءامسلااذاو) فك الاق

 أ نم تحرر( عكا

 اذا ) تاوطو !(نكنا

 | , تدقوا ( ترعس ميححلا

 ةنحلا اذاو ) نيرفاكلل

 مسق الف )رش وا ري نم تمدقام ( ترش ا كلا واد راش

 ْ نيقئملل تبرق ( تفلزا
 0 تلا ل

 كاكا وغلا و ( ن ماع

 باهالا طشكباك تليزاو تملق © تطثكءامسلااذا ور اطتلاةدش ءاواف محلا: ذكلوا
 0 ترعس 0 اذاو هاب 5 كءاكشلا و فاقلاباقّتعاو تطشفق ئرفو ةحذلات ع

 ةنجلا اذاو #8 ديدشتلاب لا ا او نارا يس ان كقول

 عمصاغاو 1 ت12 ترشح اه ند 1 ولا رق ندا رم توت © عقلزا

 ايندلاءانف لبق ةعاسلا مايق ىدامم ىف اهنم“تس ةلصخ ةرشع اتثث اهقايسوف روكذملاو
 سشفنو مهلا أ ىلع 0 ةازاحملاو اهل لماش جلع نامز دارلان آل هدلعلا تسو

 نك اوكلاي ا نس مقا "ل ٍِه مدا رد ند ري .ةرمع : مهلوقك مودعلا ع

 كلذلو تاراسلا 0 ,رينلا ىوساه ى هو 1 اذا سنخ ند مجاورلا

 ا ن١ نيستا ءوض تحت يفت ىف ءااتاراسلاىا #سنكلا راوهلا# هلوشاهفصو |
 8 سعسع اذإ ليللاو 8 يغلا ناصغان .٠ نول هش وهو هاك لك اذا شحولا

 مصلا ره ريدا اذا مسعتلاو ليللا س مسع لاش دادضالا نم وهو رداوا همالظ لبقا ا

 0 0 اذا ا طل اذا ْ

- 1 

 :انعإل تذق وا 0 ترعس محا اذاَو 8 اهف نمع تليزاو تفشك 0 تفقنلا

 6# ترضحا ام سفن تلع © هلاءايلوال تبرق ىا # تفلزا ةنطااذاو © ىلاعت هللا
 سعثلا اذا هلوقل باوج اذدهو رشوا ريخ نم ترمضحا ام سفن لك ملعت كلذدنعىنعي |

 كلذ مدقتدقو مسقا ىنمملاو ةدئازال © مسقا الف ف لجونع هلوق * انه ىلا تروك

 رهظتف ىليالابو درت موهنلا نمي *# سنكلار اولا سنحلاب و ةءايقلا وب مسقاال هلوقىف

 ليقو بلاط ىنا نب ىلع نع ىور ىنمملا اذه وحنو سعشلارون تحن راهنلاب سنختو
 ىا اهيراحم ىف سنخت دراطعو ةرهزلاو خرملاو ىرتشملاو لحز ةجلا مولاه

 رخأتت ىا سنخت اهنا لبقو اًمافتْخا تقو رتستى ا سنكتو كلفلايف اهءارو جرت
 نا نع ةياور ىهو ءابظلاىه ليقو راهنلاب ىرثال اهنا ءانعم سنكلاو اهعلاطم نع

 ليقو همال-ظب لبقا ىا * سعسع اذا ليالاو #9 شحولاه يلا ىوأي ىذلا عضوملا
 ىا ## ىسفنت اذا عصلاو # لدلا فرط ىف نوكب كلذو مالظلاةقر ةسعسملاو ربدا

 ( لقا ٠ كلوش (

 نسنكي ةرحلا ىلا ليللاب نيرجحيو («سنكلا راوجلا) للالاب نرهظي و راهللاب ن
 الا هذه ىهو نهنكاما ىلا نهعوجر نهطوقسو نبيوسغ نهشونكو نيفيو نبكاما ىلا نعجرب مث رامملاب
 طبقا اذا ( سفن اذا عيصلاو) بهذوربدااذا ( سعسعاذا لبللاو ) دراطعو ىرتشمو محرم و لحز وةرهز ةسّجخلا



 وا اهلكشب اهنم لكوا نادبالاب تنرق «# تجوز سوفتلااذاو © فيفذلاب حورو
 © ةدؤوملااذاو# نيطابشلاب نيرفاكلاسوفنو روطاءنينم واس وفن وااهلمعوا اهباتكب
 َنهلحانم مهراسعلا قولوا قالمالا ةفاخم تانيلادمت برعلا تناكو ةي> ةنوفدملا

 هيلع ىدغل ىلاتةلوقأ ئراشإلا تكيتك اهدباول انكم 6 تاو سنعات أ
 نع تمصاختى ا تلأس ئرقو هفانود نم نيهلاىاو ىنوذختاسانلل تلق تناأ مالسلا
 © ترسشن ىمصلا اذاووف ةياك طا ىلعتءاتق ئرقو اهتعراخالا ىلعتلتق لي قامناواهسفن

 اذاو9 لات كوك ىعو هذه دس ركذ اق و ةرح آلاف ةتسو ايلا و
 هده نع لكس هلأ اللات رع نع ريق نت نامعألا ئوز ©« تحوز نرذلا
 ءوسلالحرلانيب نّرَسو ةنحلاىف حاصلا لجرلاعم حاصلا لج رلا نيب نرش لاقف ةيالا

 ىراصتلاو دوهيلإب دوهيلا هتعيسشب ئرما لك قط لبقو رانلاف ءو_سلا لجرلاعم
 ليقو اهلامعا سوفنلا تجوز ليقو هلم بحاسص عم لجرلا رشح ليقو ىراصتلاب

 تاقد ل ةيراخلا ىعل 3 تك ةدؤواااذاو ِِس داسج الا ىلا حاورالا تدر تحور

 توك نيح اهلقُح ىا اهدؤف بارتلا ند اهياع حرطي امل كلذ تبعت ةيح صو

 ترفح اهتدالو ناوا ناكو تلمح اذا ةيلهاملا ف ةأرملا تناك لاق سابع نا نعاإ)

 تدلواذاو ةريفلاىف ام تمر ةيراح تدلو ناذ ةريفحلا سأر ىلع تشوصتف

 ةيح اهءاَش داراو تب هل تدلو اذا ةيلها_للا ىف لح رلاناك ليقو هتبح امالغ

 اهكرت اهلتق دارا اذاو ةيدالاىف منغلاو لبالا ىعرت اهكرتو رعكاوا فوض ةح اش

 رفحدقو اهئامحا ىلا ام بهذا ىت- اهيشزو اهدبط اهمال لاق تغلب اذاف بشت ىتح

 اهئارو نم اهعفد ترظناذاف اهيف ىرظنا اهل لوقف رثبلااهب غلبيف ءاردكلاو

 هللا ىلص هللا ل وسر لاقلاق دوءسم نا نع ضرالاب ىوتست ىتح بارئلا هلع ليهو

 عنم نم ةيجان نب ةعصعص ناكو دواد وبا ه>رخا رانلاىف ةدؤوملاو دئاولا ملسو هيلع

 لاقف ءرمش ىف قدّررفلا هب ركام دك لو داوإ

 دأوت لف دييولاايحاو * تادئاولا عنم ىو

 اهلاؤسا محو تلق تنذ ان اهل لاقشا وول الكسل هانا كلت

 لاعالا فئادك ىنعي * تريشن فدا اذاو 9 بنذ ريغب تانق اهنال اهلتاق خيو
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ْ 
 (( بيرحلا اذاو ) انهتلتقا تنذ ىا' لكس :لئاقلا قي اولا اًذإو كاش و ىتلثق تتذريما(تلت كذاك

 ترباطت لاّمو باسحلل ( ترشن ) تائيسلاو تانسسحلاناويد !
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 | 'ةيقرف ترشن ليقو باسحلا تقو رشننو توملادنع ىوطت اهناف لامعالاف اى

 ا رسنلا ىف ةقلابملل ديدشتلاب قاسكلاو ةزمحو ورمعوناو ريثكنا ارقو اهباحا نإ

 | ىنعم ليقو نيطايشلاب نيرفاكلا سوفن تنرقو نيءلاروحلاب نينمؤملاسوفن تجوز

 | ىورو ةجاحلاو راملا ةفاخم ةيح تانءلانفدت ةيلهالاىف كلذ لعغت برعلاتناكو

 رانلا ىف اطلا عم اطلا و ةنلا ىف حاصلا عم اصلا اهلكشب سفن لكتنرق ( تجوز سوفالااذاو ) رانلالها بيذعتل .

 سوفن ونيعلاروحلاب نيئمؤملا ؟ ريوكتلاة روس سوفنوااهلامعاو <25 لح اهتكبواداسجالاب حاورالا تن رقوا

 اذاو) نيطايشااء نب رفاكلا

 7-3 ةلاوفدملا ( ةدؤؤملا

 تافلإ دعنا ترعلاتناكو

 فوذخو قالمالا ةيشذ

 لا (تالع) ىاقتدفلا
 بنذالب لو_ة:ل فطان

 اهاناق ىلع لدتل وا تلتق

 فرصب اهلئاتل خاوت وهوا

 تعااهلوقك هلع تاطخلا
 ىأب ) ةياالا سائل تلق
 ديدشتلابو ( تلّتق بنذ

 نا ىلع لبلد هيفو ديزب

 نوبذعيال نيكرسش ا لافطا

 نوكتال بيدعتلا نا لغو

 ىلا اننوز ىذجاب

 تيودور كرك

 لهو مصاع وىماشو يندم

 كيف كارا تاتا

 ةفك ىوطت لا_معالا

 مث هوم دنع نا_نالا

 روحو يجو+ اذا ريشثا

 اماكانيب ترسشأ دارنا

 06 سوفنلا اذاو )

 لاّقو جاوزالاب تنرق

 نهؤملا امرَش تنرق
 رفاكلاو نيكحلا روح

 حاصلاب لاصلاو ناطيشنإب

 اذاو ) ردحافلاب رجافلاو

 ةنوفدملاةلودقملا (ةدؤوملا

 اهانأ تابعا (تلالز



 اا 1 10 سشرالا + ونع (تريسلاجااذاو ) تطقاشت (تردكتاموجتلا اذاو ١ طرشلا عم "نم

 ةرششع اهلمحىلعىتا ىتلا ةقا_.ذلاىهو 2439 رح ءارششع عج ؟نوثالثلاءزلا) ( راشعلا اذاو )باعحلا ربيت
 نا ىلا اهغا وه مل رهشا

 ( تلطع) ةنسلا ماتأ مضت
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 الها اهلطع تامهها

 اوناكو مهسفنإب مهلافتشال
 هذه تغلب اذا اهن وس

 مهدنع اهتزمل ةلالا

 تاطع امودام نولطعيو

 ىديزيلا نع فيفخعأب
 (ترش>شوح>ولااذاو)

 لاق ةيحان لكن م تثتءمح

 ىحا:ىش لف رق ءزاك

 ىغقاذاف صاصقلل باذلا

 قب الغ اناث تدق اهني
 ىنل رورس هيفامالا اهنم

 امنع هللا ىذر سابع نا

 اذا لاش اهتوماهرش>

 ( ترج راع اذاو )

 نءىرصصلو ىك» ترج“
 بطحلا,ءالمماذار وتلا رك

 ىلإ هك ردوا تكلف انا

 نفاد بلا حمم

 اناربث تل ليقو ادحاو

 مومتلا اذاو ) اهءوض

 ىلع تطقاسن ( تردككا

 لاجلا اذاو)ضرالاهحو
 هح>و نع تيهذ ( تريس

 (راغللا اذاو )د ضرالا

 صاصقللمتاهبلا («ترششح شو>ولا اذاو ) مهسفنابالاةتشا اهمابرا اهلطع (تاطع) لماوألاقونلا

 ايلعلاةعباسلاءامسا ا ىلاو ىلفسلا ةعب امسلا ضرالا ىلا ةدحاو ةعذص ضرالا تءدضلاد] أ

 | * تردكتا موتا اذاو 9# لءفلابلطت ةيطرشلا اذا نال ىلوا اهدعبام هرسفب

 / 01 0:11 تردك م تنلطاوا "© ارذكتاف ءاسضف نابرخ رصبأ © لاقت ضقتا |

 قاوللا قوالا راشملا اذاو 8 ولا فوا ضرالاه+و نع ©'تريس لابجلا اذاو 9#
 ئالاوا ةلمه» تكرت © تلظع 9 ءارشع عج رهشا ةريشع نهلمح ىلع ىلا

 ناجح لكم تنم * ترشح شوحولا اذاو 8 فيقختلاب ئرقو رطملانع ىناللا |

 ىتح ضع ىلا اهضعل 1 تثلموا تنمحا 0 ترج راملا اذاو ) ديدشتلاب ئرقو |

 ور<وباو ريثكنبا ارقو هيمحبأ بطحلاب اله اذا روتلا رنه ادحاو ارحب دوعت

 ةافعشو ءابسلا ود تراس ىا 7 تردكتامومتلااذاو 0 مه>ىف رحلادايدزال ايس |

 «تاطع راشملااذاو اروثنم ءانه تراصف ضرالا هجونع ىا © تريس لابجلا
 لازيالم ءارشع اهدحاو اهانه رهشا ةرشع اهيلع قا.ىتلا لماوأطاقوتلا ىنعل |

 مويلاكلذ ناك اذاف برءلادنع لام سفنا ىهو ةنس ماكل عضت ىتح اهمسا كلذ |

 لام نكي ملو اهبانذال نيمزال اوناك دقو اهلها اهامها عار الب المه تكرتو تللطظع

 نابع نبا لاقو ضعن نم اهضعبل صتقمل ةمايقلاموي تمم ىا © ترشح © بلا

 رح ليقو مرطضت اراث تراسصف تدقوا سابع نبا لاق « ترج راملا اذاو ©
 اههام تراص ليقو. ادحاو ارحم اهلكر اجلا ت راض ىتح لا ورايدملا تعب ى اينما

 لاق ةرطق اهي قس 0 اهؤام بهذو تمسي ىا تر“ ليقو راثلال ها ميمح ند

 سعشاءوض بهذذا مهقاوساىف سانلا امهنيب ةمايقلاموي لبق تايا تس بمك نب ىبا
 تكرحف مولات رئانتذا كلذك مهامهتنف ضراىلع لاجلاتءقوذا كلذك مهامهنبف

 مهضعب جامو ش>ولاو ريطلاو باودلا تطلتخاو نجلاوسنالاتءزفو تب رطضاو

 تريسلابجلااذاو تردكتاموهتلا اذاو تروك سعثلا اذا ىلاعتهلوق كلذف ضع ىف
 نا لو ذيل ترس راعلا اذاو ترشح شوحولااذاو تلطع راشغلااذاو

 كلذك مها_مهنييف جحأت ران وه اذاف رحلاىلا نوقلطنيف ريخلاب مكتأت نحن سنالل

 ةهلصخ هةر م 1 لاق سابع نإا نءو مهتاماف 2 مهأءاحذا كيذك مهامثشبف

 اراث تريصلاَهو ادحاوار حب تراصف بذعلا ىفللاملا ضء!ىف اهضعب تدفق (ترهم راملا اذاو) امتوه اهرشح لاو



 ةوبغلاولعي ( ةرتقاهقهرت )رابغ ( ةربغ اهيلعْدئمو:هو>وو) نوزور. «نوك>اضنونهؤملا مهو هوج ولاهذه باكا ىا
 (قكئلوز) تيرا وداولا# ؟ روكتلا روس ةريغلا عانت نم , - 571 زيظح صح واىرت او ناخدلاك داوس.
 : 0 ا 0 ههحوو ةمايقلاموب ءاح 0 ف نع مالسلاوةالصااه.لعلاق © ةريغلا 5 1 اعلا ق وقح لق( رفا ) داوس ىلا عمج كلذإف روج روج رفكلاولا اوعحذلا # ةر يلا ةرفكلاع كلوا 0 0 ل 0 هوو 8 اسهر ا 2 ا مو 4 ا 0 9

 داوس ىلا 2 تكلا 4 0 5 0 5 6 - 1 0 ١ ّْ اتسم كدا

 معا هللاو ةريغلا مههوجو هوم ا ول تل
 ةبكم رز 50 ةرودب ِه م ميحرأا نمجرأا هللا مسلإ غو

 ا نورشعو عسق نو بوثلا نال تءفر ىنمع اهتففلاذا ةدامعلا تروكن ها تف » تروك سمفلا |ذإ ٠

 (ميحرلا نمحرلا للام )ل نع تنقل هرثا ارو: قافاالا ف هطايسلا بهدف اهذود كفوا سل

 0 1 لوط سلا عاقازاو مجاور ١ تتار داير ا
 الل ىلإ.( ةقلاز] ةحامقلا
 هطاسنا بهدي فافلاهءوض

 ىلاهل لاقف ءايقشالا فو مث هناوضرو هللاةمارك نم لانت اسمب ةحرف رورسلاب

 !ايتمر و مهب لزن ىذلا مهلل ةي اكو. داو سس ان ## ةايغابلع كنور رد

 ات راراقا لاق ءراغنلاو نيب قرفلاو ةلذ اهاشفت سابع نءا لاقو قواكو ةاخغ اهاغقتو اهولعت ىإ .# َءَرَق

 ارز ةلكاذلا ىف قد راك كانك عشرا ام ةرتقلاو ضرالاىف لفسا ناكام ةريغلانا ةرتقلاو ةربغلا

 50 ف تمرد رفاك عم © ةرجضلاةرفكلا .ه 9 اذه مهب عنص نيذلا ىا © كلوا 9 ءاملاب
 هيقامل لم ةلاطلباذا نال هباتك رارساو هدارمب معا ىلاعتو هناحم هللاو رجافو

 5-20 0 . 5 د 1 55 :

 8 4« ةثامو ةلأ نور كفو منش ىفوبةكم وكلا ةروس رشا 2
 هللا و هر و رسمه 5 مع 5

 هوجو ( هوجوو ) #* افرح نوثالثو ةئامسممو تالك عبداو ب

 (ةريغ اهلع ) ةمايقلاموب

 اهولعت ( اهقهرت )

 هب اك (ةرتق") اهاعفتو | 20
 ١ ا سم | ١ ٠ هللا نه

 لها( كثلوا )فوسكو كت( محرا نكدا تاما
 5 : 3 5 م 0 .

 (ةرفكلا مه) ةفصاامذه || كيثد تدوعو تلا سابع نبالاق 6# تروك علا اذا. لجو نع هلوق *
 ةبذكلا ( :رجفلا ) ب || هانعم دما ئشلاضعب عمج ريوكتلالصاو ةمامعلا فلن اك تفا ليقو تاحعضا

 هللا ىلع نا لاق 320 بهذ كلذ اه لعف اذاف فل 3 ضعب 1 اهضمل عمج نس

 ركذيىتلاةروسلا نمو © | اروبد احير اهيلع ثعبب مث رحلاىف ةمايقلاموي 30 رمقلاو ىعشلاهللار وكي سانع

 توا شمفلا اذا 0 | نع مشل لاق ماسو هيلع هللا ىلص قلك 20 نا نع 2 ارا' ريصتف اهبرضتق

 ميت اتا ذيك اهلك || نر 0 اهؤاقلاف نادامح رمقلاو سعشلانا لق ةمايقلاموب نار وكي رمقلاو

 ساعئان :.ع هدانسابو ( ميحرلا نمحرلا هللا م 5 ا ردنوالثر ةثالث وةئامسمح اهفورحوعب راوةثاما ماطو نورشعو

 بهذ لاهو تروهدلاهورون || ناو ف ام ىمرب وةمامعلا روكت كر 6 لو ) تروك لمعلا اذا) ىلاعت هل و3 ىف

 رظنب نا هرمم ند محو هيلع هللا ىبص هللال وسر لاق رم نأ نع

 أ تقدنا ءاعتلا اذاو ترطفنا ءاعتلا اذاو تروك سلا اذا ًارقيلف نيعلا ىأ ر هناك

 ىذمرتلاهبنرشلا |



 ١ هءاو>واهعتن ىاناذ الاغكلاهنال ةمايقلا ةعص ) ةحاصلا تءاحاذاف م 10 مولا قفاردهن ( اعاعم 0

 نحاس 00 هلاغتشال 1
 3 (هشو) هتحوزو

 امهنال نيوبالاب مت خالاب
 ةيحاضلاب مث هنم برقا

 لق بحا مهنا نينلاو

 هخا نم رش ند لوا

 ميهارإا هيوبا نمو ليباه

 طولو حون هتبحاص نمو
 ئرما لكل ) حوب هنا نمو

 هسفن ىف( ناشذعم وب مهنم

 ماكهالاىف هيفكم ( هيئفي )

 هوجو) هريغ نعهلغشيو هب
 هئيضم ( ةرفسم ذئموب

 راث | نم وا لئلا مانقنم

 (ةرعشبتسم ,ةكحاض)» وضولا

 اعاتم) نيتلا وهلاَم والكلا
 بوبحلا ة ٍةعفتم ) مل

 ( مكماعن الو ) اهريغو

 (ةخاصلا تءاح اذاف)الكلا
 حاص ةعاسلا مايق وهو

 اهل باجاو داقناو عضخو

 قئالسخلا لزتو 0 لك

 نيب مث ةملاك اهنا نورخو

 موي ) لاقف نوكن ىتم
 نسل لل

 ( هماو) رفاكلا ( ها

 (ةياوز هما نم رشو

 (هتحاصو) هيبانم سو
 (هينيو) هتجوز نم رشو

 رشي لاَشو هيلب نم رشبو

 ناكعتك هئبانذ حونو ةلعاو هت>وز ند طولو هسانم مهارباو لاق نم لاه

 هلغشل ىا كَ هنشقل نأش دموي مهنم 6 لكل ِ نوالا هّقلعت ند دشا 2

 وا مهشبو هدب تاكعتلا( لاو ه4 5 1 هماو هيخا ن
 1 ا ل لام الا د ل3235 ظنا تا ال
 ماعط اهضعب ةروك 5 ذملا عاونالاناف م 1 ا ل اعاتم 0 ءاتشال بول 0

 نوذل سانلانال ازائ اهب تفصو ةغفنلا ىإ # 8 تااكاجاب © فاعايشتو

 مهناب هلعو هنأشب هلاغتشال 4 هينبو هتبحاصو هيباو هماو هيخا نه ءرملارش موي © اهل
 لبق هناك بحالاف بحالاريخأتو مهقحىف رصق امب مهتبلاطمنم رذعلل وا هنوعفتسال

 نآش ذشموب مهنم ىرعا لكل 8 هينبو هتبحاص نم'لب هيوبا نم لب هيخانه رغب
 ةئضم #8 ةرفسم دئموب هو>و و همهل ىا هينعي ”ىرقو هب ماقثالا ىف هيفكي 6 هنغ

 ميعتلا نم ىرتاع © ةرشبتسم ةكحاض 9 جصلا رافسان م

 مث بالا اف لاق او ةيكافو ارق نع نانا نع 2ح) ماعا الام هللا باك ىف

 مكل نيب ام اوعبتا لاق مث هريغ دازو ىراخا طفل اذهب انما ام لاق وا انفلكام لاق

 ك1 ةبقن بدعلاو يللا هكاوفلا ىنعي © م ل اعاتم # هوعدفالامو باتكلااذه

 || ىني * ةخاصلاتءاح اذاف 9 ىلاعت لاقف ةمايقلالاوها ركذ مث © م مامن الو
 || داكت ىتح مهعامسا ىف غلايت ىا قاخلا عامسإ غصت اهنال د م ةمايقلا ةحص
 الإ تقلل هلأ ىإ © كو هتحاسو ةناو ةماؤ ههنا نم ءّرملا 00 اف

 ' دلإلا كلذ ا بسلا دعابلا لآرفلان م. دازملاو هسفنب ملم ءالؤع نم دخاو

 انرب ىف ترصق نالوب ناوبالاو كلاب ىتيساو ام لوب خالاف قوقحلاب ةبلاطملا نع
 نم لوا ليقو انثدشرا امو انتلع ام نولوش نونئبلاو تح ىنفوت مل لوقت ةحاصلاو

 هيلع طولو هبا نم مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاراو لاق هيخا نم لياه رش

 ةالاوم نم نمؤملا رغب لبقو هنبا نم مالسلا هيلع حونو هتحاسص نم مالسلا

 ىنءملاو مهترصنو ءالؤه

 ءرم ارش مو ليق هناك بيئرتلاةدافو ةرخ الأرادلا ىف مهنم نورغي مهب نوززعتبو

 هقلعت نال دلولاو ةيحاصلان

 ا نووقشو اذ ذل قف مهل و رش اوناك نذلا ءالؤصه نا

 م لب ةوخالا نه برقا امهنال هنونأ نم م لب هيا نم

 نورشحم لاق مسو هيلع هللا ىلص ىلا نع

 ةنااف اي لاق صضعلب ةروع انذعل ىدرروا اندحا رصصسأ ةآسعا

 سابع نبا نع هريغ ناش نع ةسقلا نأش

 تااقف ال ىغ ةارع ةافح

 املو © عج ناسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهح رخا هدفي نأش ذكموب مهنم *ى سما لكل

 0 تلا مهم نا لع مهناو نيفلكملا لاح نيب اهلاوهاو ةمايقلال اح ىىلاعت هللا رك ذ

 كالا ةقرتغم ا © ةرفسم ةعموبا ءوحو 98 ىلاعت هلو ءادعسأ ا ابقمالاو
 نمليقو ءوضولارلا ند لقو ليالامايق نم ةرذ_سم ليقو ءاضا اذا ل اياقحأ نم

 ىا 6# ةرشيتسم # باسحلانم غارفلادنع ىا # ةكحاض © لال بسيف رابغلا
 ' ووو يعل ممم

 )ع رورمملاب زو

 نقد صملا نيئم ْوْملا ةاودكو (هوجو ( هريغ نع هلغشب 8 ) هثفإ نأش ( ةمايقلاموب ( دموي مه "ى سمأ لكل

 ) 5 رم لتسمه ( اهل هللاةماركب هرم ) ا 0 اهنع هللا اذر هقرمشم ) ةرفسم ( ةمايقلا مون (ذّئمو) مهاعاىف



 الو ناميألان مهب ههلاءيماام رؤاكلا اذه لءشب ل ( ءيماام ضَسام ) رفكلا نع ناسناللعدر ( الك) هتومدعب

 قائئتسالا ىلع رسكلابو مامطلا نملاقشال دب هنا ىلع ىفوك عملاب ( انا ) .سما انريد فكهبايحيو هلك اي ىذلا (هماعط

 ىلاوهف دحال مولعم ريغ ثعبلاتقو نال هرمشنا ءاش اذا مث ىبلاعت لاق امئاو باسحلاو

 متفلب نوفوكلا ارقو ماعطلاثادحا ةيفيكل نيبم قائئتسا © ابصءاملا انيبص انا
 دنساو باركلاب وا تابنلابىا # اقش ضرالا انققش مث #9 لاتشالا ل دب هنم لدبلا ىلع
 ايئعو# ريمشلاوةلمالاك © ابح اهيفانتيناف # ببسلاىلا لمفلا دانسا هسفن ىلا قشلا
 ىرخا دعب ةيص بضَش اهنال همطق اذا هبضق ردصع تيمس ةيطرلا ىنءإ 7 ايضقو

 اهراجشا ةرزثكو اهفئاكتل قئادحلاهءفنسو اماظع # ايلغ قئادحو الختو انوتيزو 9

 ىعصو © .اناو ةهكافؤ 98 ياقررلا بنضو مم ناعتسم' ظالغ نإ تا تاق اهلا
 ةهكا افوا ىعرال ئهتم هنال هلأيهت اذا اذكل بانموا عجن و موي هلال ما اذا بانم

 نع ناسنالا رجزو عدر ©« الك مهايحا قالا حي نا ءاش ىتم ىلاعت هللا ةئيشم

 ثعبلا راكناو ديحوتلا راكنا ىلع هرارصاو هرفك نعو ه(فرتو هريجنو هربكت
 هيلع ضرف ام دؤي ملو هير هن هصاءام لعف ملا © ءصا ام ضَس امل 9 باسكلاو
 رظنلف 9 ىلاعت لاقف رابتعالاعضوم هلاف ريتعل هقزر ركذ مدآ نا قلخ ركذالو
 هلعجو هلهربدو هرسيو هبر هردق فيك ىا هيف هير ةردق ىلا © هماعط ىلا ناسنالا
 ب ايس ءاملاايبص انا ف ىللاعت لاقف كلذ نيب مث هجرخعو هماعط لْخدّم ليقو هناي ايس
 ءاملاكلذي ىا 4 اهيف انتيناف ف تابنلاب ىا # اقت ضرالاانققش مث ف رطملا ىني
 هجو نم ءاذَع هنا ىني © اننعو # ناسنالاابب ىذغتب ىلا بوما ىني « اح
 كلذي ىمان'نطرلاؤعو تقلا ل ©: [ضقو هه بحلاةمبتاب !ةهلذ هلو نم هلكت
 باودلا هب فامت ىذلا هلكفااءااوه بضقلاليقو مايالا لكىف عطّق ىا بضتقي هنال

 « الغ ةقدح مح © قئادحو الخنو 9 تيزلاهنم رصصعي ام وهو # انوتيزو 9

 الاوط سابع نبا لاقو ضعب ىلع هضعب فتلملا رعشلا باغلا ليقو راجسشالا ظالغ ىنعي
 هعرزيمل ىذلاىعرملاو الكلا نمي « ا و #9 ةهكافلا ناولاعيج ىنمي *6 ةهكاذو ف
 باودلاهلك أيام بالاو سانلاهلك أيام ةهكافلا ليقو ماعنالاو باودلاهلك ًايامم سانلا
 ركب ابا نا ىهتلا يهارباىور ماعنالاو سانلالك أي ام ضرالا تتبنا ام سابع نبا لاَثَو
 تاق اذا ىناقت ضرا ىاو ىناظت ءاعس ىا لاقفااباو ةهك افو هلوقنع لْث-هنعهللاىضر

 تايئاب( اقشضرالاانققشمل) ؟سيعةرو-) باعلان مرطملا 2 109 رفح ىنب ( ابص ءاملاانببص) مهريغ

 ضال هياع وه امع ناسنالل عدر # الك 9 ىلاعت هتئيشم ىلا لوكوم وه امناو
 دحا ولذكالا3ا مرا ةللاد عا ام ةباقلا هذه ملا مدآ ندا رد فعن ضمن ل هسا انا

 ةيجراخلا معنلاب ةيئاذلا معنا عابلا © هءاعط ىلا ناسنالا رظنيلف 9 ام ريصقت نم

 رباك ( امح اهيف انتدناف )

 ىذغتبام اهريغوريعشلاو

 مركلاة رك ( اننعو )هن
 ةيكافلاو ماعطلا ىا

 ردصمب ىعمةبط رم ايضقو)
 بش هلال همطقىا هيض

 انوديزو ) ةريم دعب ةىم
 نيتاس( قئادحو الخمو

 را_ثالا ظالغ ( ابلغ )

 مك" ( ةهكافو) ءاباغعمج

 مكباودل ىعرصم ( باو )

 ( الك) ريقةلا نم هثعب

 مل(امل) دحاياقح

 انهه فلالاو ( ضّس )

 رخو
 ديح وتلا نم هللاءيم اىذلا

 (ناسنالارظنيلف ) هريغو

 نب ةبتع رفاكلا ركفتياف
 ( همافط ىلا ) بهل نبا

 فكملك أب ىذلا هقزرىف
 لان ىلا لاخ نم لوح

 هلنيب مث هلكأي ىتح
 اندص انا ) لاقف هليوح

 7 رطملا ىنعي ( ابص ءاملا

 مت ) ايسع ضرالا ىلع
 ضرالا) انعدص ( انةتش

 ) اضقو )موركلا ىعل ) ابنعو ( امولك بولا ) ايح 0( ضرالاىف ) اف انتدناف ( تالا اعدتس ) |اماطا

 ثلا نم اهيلع ظيحا ام ( قئادحو ) ليلا ىني ( التو ) نويزلا ةرجشت ( انوتيزو,) ةيطرااوهلاقو اتق

 ينعي ( اباو ) ةهكافلا ناولاو (ةهكافو ) الاوط اظالغ ( الغ ) لغلاو
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 ١ ريكا لع ع 2 م همز ىا غون ءاهتسا نوت راو 01 1 0

 ودق بقا ام ىا 2

 نه ( هقلخ 'ىثىان)

 وهو هقلخ ريقح ىا

 مث ريرقتلاءانعمو ماهفتسا

 نم )لاقذ ئشل'كلذ نيب

 ىلع ( هردقف هقلخ ةفطأ

 ع ) هقلخ نم ءاثيام

 بصن ( هريس ليسلا

 مثنىا رس رامضاب للدسلا

 نهج ورا ليس هل لهس

 ليبس هل نيب وا هما ناعب
 ١ هناما مث ) رشلاو ريخلا

 ىراوب ريقاذهلع> ( هربقاف

 هل ةمارك ماهم اك ال هيف

 تدلاهريقاو هنفد تدملاربق

 دم ةدكماو هربش نانو ما

 هايحا ( هرسشن اءاشاذأ مث )

 ىلع مارك مه (مارك )

 (ا رار ) نو كسك اهلل

 لما ةظفحلا مهو ةقدص

 (ناسنالا ل تق) ام دلاءامسلا

 ىبا نب ةبتع رفاكلا نمل
 ىذلاام(هرفك ١ ام) بهل

 نأ رقلاموجتب وفاء رفكا
 ا ا

 نم) ءرفك قا لاشو

 لوس ( هقلخ ئش ىا

 ىآ نفاةنشف ركفتيلف

 هلنيب مث همسن هقاخ ؟و

 ( هقلخ ةفطن نه ) لاقف

 ردق )5 دقق 2( همهسأ

 ريا قيرط (ءرمسي للبسا!مث)ءاضعإلا رئاسو نينذالاو نينيمااونيلجرلاو نيديلاب هقلخ

 والا نم ١

 سل ةرافسلاو ا هقخلاو ٠ رفاس

 بجيل و تاوعدلا عنشإب هيلع ءاعد * ءرفكا ام ناسنالا لتق © ءابقثا 6 ةددب ,
 ىان.» غيلب مذو مظع طخ ىلع لذي ءرصق عم وهو نارفكلاىفرهطارفان
 كلذلو ريقحلا ماهقتسالاو ةودحا نسا يعوق راع منا امل نايب . © هقلخ ؟ىش

 لاكشالاو ءاضعالا نم هلولصت امل ءأبهف * ءردقف هقلخ لان نر 1 كوع تع احا

 بنو ريثلاو ريشا ليبس هلللذوا نكتني نا همهلاو محرلا ةهوف تف ناي هما

 راعشالل ةفاضالان ود ماللاب هش رعتو ريستلا ىف ةغلامال ىهاظلا هرسسف لعش ىلدسلا

 ىعلا لع هيقو ماع ليسيإلاب

 مهيلع ىتلا مث ريفس مهدحاو ءايبنالاولا ةكئالمملا نم لسرلامهليقو رفس ناتكلا
 هلوق © راب عج هل نيميطمىا  ةررب 9 للاى لع مارك مه ىا « مارك 9 هلوق

 دشاام ىا «# 1 8 درطو رفاكلان مل ىا ©« ناسنالالتق # لجو نع
 اوما ىا بجيتلا لبس ىلع اذهو هدنع هيدايا و هيلا هلاسحا ةرثكمم هللا هرفك
 بهل ىنا نب ةبتعىف ةب الاءذه تازن رفكلاىلع هل ئث ىا هانم لئقو هرفك نم

 رفاك لكى ف ةماع ةياالا لوو ردب موب اولق نيذلاىفإ ليقو فاخ نب ةيماىف ليقو

 ىانم # ىلاعت لاقف هنم هقلاخ ىلاعت هللانا لعلنا هعم ىنبني: ناكام هءسعأ نم نيب مش

 ةفطن نم © ىلاعت لاقف كلذ رسف مث ريرقتلاءانعمو 2 هظفل © هقلخ | 5

 ليقو هقاخ رخآ ىلا ةغضم مث ةقلع مث ةفطن اراوطا هقلخ ىني © هردقف هقلخ
 ليبسلامث ف هدارا ام ردق ىل 2 فا حرز يو ليعو ةسار ولك ىف "هزدق
 قطاقيرطب ملعاا هل لهس ليقو.هما نطب نه هجورخ قيرط هل له-ىا © هرسي
 ىا # هربقاف هناما مث 9 هيلع ردقو هل لح ان دحإ ل“ الهر ذي لتقز لطالاو

 عا 0 ةقاكل هذهو هف نفد ربق اذ هلءحو ريش ثر هللاءريص ةاكتعف هربقأ وا

 (باسحلاو)

 ( ءريشنا ءاش اذا مث ) يقف هب يماف ( هربقأف ) كلذدعب ( هتاما مث ) جورخلاب هرمسي محرلا ليبس لاشو هنيب رششلاو

 | عمج ةمالا وأ هل-ر وا 1 هللادب نيب ىحولاب نورفس ءارفسوا ىجولا واح

 ١ اهه>و تفك ذا 8 ارم ترفس لاش شلل

 | مهل ورفغتشيو مهنوءلكي نينءملا ىلع نيفطمتموا ىلا هللا ىلع ءازنعا 98

 |[ طن نم ةحرخ 1 ليبسلامث 9 هتقلخ متا نا ىلا اراوطا هردقفوا

 | هقع كلذلو اهريغ دصقملاو قيرط امندلاناب ءاعا ريخالا

 , ةتامالادعو © 'ءرسشنا ءاش اذا مث ف هيفىراوب اربق هلل مح © ءربقاف هامامن له هلو
 | سمالاو ةصااخلا تاذللاو ةيدبالا ةايحلاىلا ةلخجاىف ةلصورةناءالانال معنلا ىف رابقالاو

 | ةفق ناعم رب رمح ع روشنلا ا اب زذانشا اش اذاىفو عابسلا نع ةئايصو 0 ربقلاب

 ىلق هنمو رفا مهدحاو نوداكلا مار 5 ةكئالملا مهو 0 سابع نب! لاق

 | رويطلاو شوحولاو عابسال ىتام هلعجم ىملو اروبقم هلعج ىلقو هيف ىراوباربق هل لعج |

 | ثعبلل هتومدعب هايحا ىا © ءرمشنا ءاش اذا مث 9 ىملاعت لاق مث © تاناويلارئاس ىلع



 اما ست اا رعت رسل لايقالاب ضرع اي علال تناف ) لاملاب امنغ ناكنهىا ( ىنغتسا نام 2

 كءاج نماماو ) غالبلاالاكيلعنا مالسالاب يك سال نأ ساب كلغ سيلو (ىزرالا كيلع امو ) ىزاجح داصلا ف

 30150 نامعلاةداعك ةوكلا وا كلادإو مهاذا ىا رافكلا وا هلا ( ىتنع ل بلطىف عرمسب 2ك

 ىف ءارقفلانا ىورو ىنغل ىدصتالوأ طقريقف هح وقاهدعب س دعامأ هنا ىوروىهاتت هلصاو لغا_ثّنن .( ىهلت هنع

 ظاعتالابحم ةظعوم( ةركذت ) تاي الا وا رولان( يا الىاعدر ( لك) ءاساا وناكىروشلا سام

 نال ريمضلاركذو 3 2« سوغةزونس)“ ءارك دينا ءاش ند <27 ]52 ركذءاشنف) هجوم لمعلا وأ 6

 7 ا

 ءاش ند ىنعمللاو 20

 هايا ىلات هللاهمهلا ركذلا

 اكدت ةنض ( نك ق)

 فحص ىف ةّنثم اهنا ىا

 بصنلاب مصاع ١ رثو 0 ا نا كبري ا هريغ نع. 9 الدلو

 ىدصتتول ماو هيلع لابقالاب ضرعتت # ىدصت هلتناف ىغتسا نماما قف لعالاباوج
 ىدصتلاىلا ىعدتو ضرعءت ىا ىدصت اىرقو ماغدالاب ىدصت عفانو ريثك" نا 0

 كيما نا تلتمإلا يسال نأ ىف أب كيلع سلو 1 ىر الا كيلع امو »

 © 6" | كءاج نماماو 9 غالبلاالا كيلع نا مل-ا نع ضاىعالا'ىلا' همالسا ىلع صرحلا
 ربخ وا حوللا نم ةنلس 1١“ ء كا كنابتا ىف رافكلاةيذا وا فا < ىشخي وهو » ريغلل ابلاط عرتسي 6 تسي
 0 كد 2 ىمتلاو هنع ىها لاَّس لغاشش 0 ىميلت هنع تناف هو هلدناقال ىمعا هنال قيرطلا

 ااا ا هيهلتو ىغغلاب هيلق ماها ىلع باتعلا ناب راعشالل ىهلتلاو ىدصتلا ركذ لعلو ىهلتو
 هلثم ةدواعم نعوا هيلع بئاعملا نع عدر # الكف 'كلذ 0 هثنو يقفل نع

 باتملا وا نآ رقلل ناريمضلاو هن ظمتاوا هلظفح © هركذ ءاشوف ةركذ اهنا
 ريتا وا ةرك ذل" ةنص  اهيف ةتزتما © تنك ىف عار سأل لوألا كنز

 ريغ سد نع ( ةرهطم )

 لامع وا ةككالملا 3
 0 ةهزنم © ةرهطم ]9 ردقلا © ةعوفرم 9 هللادنع 6 ةد كم وف قوذحم رخ ءاذأ

 ١ 0
 ةرقس ىدران) هلإ

 7 5[ تكلا رووتم ب ءايبنالاوا ةكتالملا ن نم ةبتك © ة ةرفس ىديإب 99 نيطايشلا ىدبا نع

 | رة مى ةييتكا | ل 0
 تكلا نوذستنب ةكمالملا 11117 امانه هلاع ناجالا نغو هلا نع انع نإ .لاق 46 ىلا نائما

 : لن [| ىدلع ا الاكيلعامو #9 همالكملا ىتصتو هيلع لاب هوهل ضرعتن ىأ

 4 ىثكوهو## م 0 | نبا ىنعي ىشيىنعي  ىعسي كءاح نماماوإ غالبلا كيلعامناو
 لعفتالىا # الك #8 هنع ضرعتو لغاشتت ىا 4 لجو عادلا ىا
 قلغلاةظعومىا © ةركذت 8 نأ 00- ليقوةظع ولا ىنمي © اهنا #8 اهلثم اهدعب

 ةلاللح فصو مث نأ رقلا ىنديهب ظعتا ىا  هركذ 9 هللادابع نه ىا # ءاشنف
 أ حوالاف نآ رقلا ىن» ه# ةءركم ف ىف 3 لجو نع لاقف هدنع هلحمو نآرقلا

 | ةعباسلاءاععلا ىف ةعوفرم لبقو هللادنع ردقلاةعبفر ىا # ةعوفرص © ظوفحملا
 # ةرفس ىدبأب و 0 ةكالملا م هو نورهطلاالا اهسميالا وسلا ىنعي # ةرهطم و

 اما) ةظعلاىا هعفنش الوا

 ىف هللا نع ( ىنغتسا نم

 ةثالثلا ءالؤه مو ةسقل

 ليش ( ىدصت هلتناذ )

 كيلعامو) كهجحوب هيلع

 ءالؤهدحوالا ( ىزالا

 كءاج نماماو ) ةثالثلا

 ريا ىف عرسي ( ىعسي
 دماي(هنعتناف) موتكم ما نبا كلذ لبقملسادق ناكو ( س ها اخو اق ) ماسم وهوهللا نم ( ىثخي وهو )
 هسفنىف هللا نع ىنفتسا ىذلا ىلع لبقتال لوس اذكه لمفت ال ( الك ) ةثالثلا ءالؤم الغتشم ضرعت (ىهلت)

 هذه (اهنا) اقحالكتيلا نسحمو كلذ دعب موتكمنبا ما مركب ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا ناكف هللا ىشخم نمع ضرعتو

 ( تنص ىف ) لفعل عت ' نا هل هللاءاشنف ( هركذ .ءاسشع نر زعل هللا نه ةظع ( د روحت

 ( ةرهظم ) ءام_لاىف ةعفتيم ( ةعوفرم ) ةهللاىلع ةعرك ( ةمركم ) مدا نم بتكىف بوتكم نا رقلا لو
 ةشك ( ةرفس ىدباب ) كرشلاو سان دالا نم



 وش ىاو ( كيردب امو ) نيت سم ةنمدملا ىلع هئازعسإو ىبر هيف ىدباع نع اخرمم لوشو اهدعب هم نكي 3و

 ل ارهطتبو معالا لعل 0 -هكإ 505 ز#- هلما ) ىمعالا ( نوثالثلاءزملا 7 اذه لاي ايراد كلم

 ليلا ساد ند 53

 ءاتاةتعداو متزن هلساو

 (ركذيوا ) اذكوىازلا ىف

 مصاع هيل (هعفاتف ( طعس

 لغلل 112 عيبفالا ريغ
 0 ذب ىلع افطعةمف رمريغو

 ىا كاركذ ( ىركذلا )

 ىرذتالكناى ا كتطفوم
 [] وادكزتنم هنفبقرتموهام

 [كلذط رفامتيردولورك ذب

 | 0-1 شيرق فارشا
 همعنلطملا دنع نب سا.ءلا

 | ا اح 0

 اوناكو ةما ب ناوفصو

 هللاىبسىبلاناكف ارافك

 مه وعدي ومهظعت ملسوهيلع

 ما نبا ءاغ مالسالاىلا
 ةقالوسزاي لاقف موتلكم
 ضعاف هللا ك لع اممىلع

 | ماسو هيلع هللاىلس ىلا
 ا ءالؤم ار اسم هنعههدح وب

 ملك سبع هيف لزتف رفنلا
 هه وب مالسلا هيلع د 0

 نعههجوب ضرعا ىلونو
 ىمجالا ءءاحنا هللادبع

 (كيرديامو)مو:كممانا

 ىمحالاى ا ( هلعا ) داي

 نا رقلاب عصي 033 (

 نا رقلابظت (ركذيوأ)

 ىا © ىركذلا: هعفنت )

 لاهو نا رقلاب ةظعلا

 هيلع ىلاعت هللا 10 را ا مامي ملو كلذ رركو ا قرع

 ن صاع ى نم ىرهقتلا |

 تازئا اذه ىنذ الوقف اسأب لوقا اب ىرتا لوقو نير - الا"

 رهطتي ىا |
 ةظعوملاىا *# ىركذلاهمفنتف # |

 ىركذلا هعفنتف ظمتسالوا رك ذبوا حمصتلال نا كري هلع دمع اي كنردي اهو

4 

 | هيلع ىلاعت هللا ىلص هللال وسر ناكف تلزف ةنع ضنعاو سدعو ةمالكل ةمطق ماسو

 | نيتىم هنسدملا ىلع .ىاؤسأو قر هف قناع نع ايح رم ها راذا لوشو هم 1 ماسو

  نيهذملا ىالتخا ىلع سيعوا ىلوتل ةلع ءءاحناو ةغلاملل ديدشتلاب سدع 'ىرقو

 7 11| لوسرا كلذ لمق ىنعألا  ءاجنألا
 ظ مالك عل ءطق ىلع ديالو هرذعب راعشالال ىمعالار "5 ذو ماسو هس ءاع ىلاعت هللا ىلص

 ىنعع امهش فاابو نيثزم# نأ 'ىدرقو

 ا ةدايزلوا ققرلاو هكا اب حا هنا ىلع ةلالدلاو موقلاب ماسو 1 هللاىلص هللال وسر

 ”ىا © ىو هلعل كيرديامو # هلوقىف تاقتاالاكىمعاهنوكل ىلوت لاق هناك راكنالا
 ناب ءاعا هيفو كنف فقل اع مان الا نم رهط هيلعل هلاح ايراد كلم ئد ىاو

 ٠ اداختاو وهو ةيمو 00 5 1 معاو ىؤا

 ا وهو ماسو هيلع هللاىلص ىنثلا ىتا هنا كلذو ةكم ايدق ماسا دليوخ تنب ةحيدخ

 ١ فاخ ن ىباو بلطملاددءع نب سا.علاو ماشه نب لهدح اباو ةعيبر نب ةيثع حان

 " لوسراي موتكم ما نبا لاقف مهءالسا وحرب هللاىلا مهوعد.و فلخ نب ةيما هاخاو

 'اقما هلا ىرذال وهو ءادتلارزكو هيدا لمحو هللا كلع امب ىلغو ىكرقا هللا

 ٠ همالك هعطقل لسو هماع هللا ىلص هللال وسر هحوىف ةهاركلاترهظ ىت> هريغ ىلع

 ١ سيعف ةلفلاو ٍديبعلاو نايبصلا هعبتا امئا ديداتصلا ءالؤه لود هسفن ىف لاقو

 .ةيتاتم تاي الامذه هللا لزئاذ مهملكيب ناك نيذلاموقلا ىلع ليبقاو هنع ضرعاو ههجو

 ةمركي كلذ دعب مثسو هيلع هللاىلص هللال وسر ناكف مثسو هيلع هللاىلص هللا وسرل

 | ةفلخكساو ةجاح نم كل له هل لوّشو هيف للاىنتاع نع اسخرم لوقو هانز اذا
 | ةيسداقلاب ادرهش لتق ليقو نيلوالانب ر>اهملانم ناكو نيت ونغىف نيتىم ةئيدملا ىلع

 أ ىلاعت هلاىضر ةشئاع نع 0 1 3 3 هيلعو ل كاد ىنا لاق

 لع ٍ م هير ندا 50 لوش 0 و

 ' لع لش و هنع'ضرعي للسو هلع هللاىلض هللالوسر لمي نيكرشلا نم شيرق

 ١ ىذمرتلاه> رخا ت

 06 كرب هلمل 98. ايراد كلمجحم 'ىش ىا ىا # كيردي امو # بيرغ ثيدح لاقو

 الشع ىا © ركذي وا #9 كنم هملعتي امو .لاصلالمعلاب بوئذلا نم



 رذنماهدبادش فاخم ن م اهلاوها ن 00 رت تعا امئاو ةعاسلا تقوي يلعن ثعس ملىأ ) اهاشخم نهرذنم تناامنا) 1

 ةيثملا ىحح ىا ) 0 هةيسع اللا ( 5 ) او 00 ةماخشا 0 موي 0 5 ءو ديرب 5 4

 0 و الماك امويغلسب ملمهثل ةدمنادارااودحاو راهنىف امهعامتججال امهني ةسبالملل تاسعا تدكاماو

 ىهوذكم سدع ةروس 3 04 سع رود ماعا هللاو اهاعوا ا 166 0 هنشع راهنلا ىفرط دحا

 نيبعت يسانسال وهواهاوه قاخم نم راذنالتشبامنا ©اهاشخم نمرذنمتنااماإل اهملع

 ىلءلامعالاو نيونلا رذنم ورمع نا نعو هب عفتنملا هنال ى حم نه م صيصخت وتقولا

 ةيشعالا# رويقلا ىفواايندلاىفىا  اوئبلبملاه وري موي مهناك © لاما نهال لسالا
 ةيشعل ىلا اعقل فاضاكلذلو راهن نع ةعاسالاهلوةكماعموا موبةيشع ىا «اهاعنوا

 تاعزانلاو:ةروس "ارق نمر ماسو:هيلع تأ لس ةلالوسو نع * دعاو
 ةيودكم ةاللص ردق ةنلا لخ دن ىتح ةمايقلا ف هللا مساح نم ناك

 « نوعراو ىدحا انياَو ةيكم سبيع ةروس ©

 مد( ميحرلا نحرلا هللا مس هج !
 هللا لس هنا كوز ىنأ موتكم ما! نبا نا ىور © ىمعالا هءاج نإ ىلوكو نسي

 قي هللا لوسراي لاَقف مالس الاىلا مهوعدل شير ديدانص 2 ءو ملسو هيلع لاك

 هلراذبا عفا اا ىا 7 اهاش نه رذنم تنا اتا 17 اهب 1 -الابوجوو اهوند

 ةمايقلاءوب نوئياسمي ىا © اهنوري موي © رافكلا ىني © مهن اك 9 اهناخم نم

 تلق ناف © اهاعض وا ةيسشعالا © مهروقىف ليقو ابيئدلاف ىا 4 اوثبلب مل ٍِه
 ىنءملاو ةلص فالالاو ىءماق ىعك اهل ند ةيشعلا

 لبق هناك اهءوب ىلا ةفاضا ةيشعلا ىلا ىختلاةفاضا ىلقو ىمخ وا ةيشعالا اويل ل

 هباتك رارمساو هدارمع معا هللاو اهون ىححم وا ةيشالا

 ءاهلازا لبق تلق اهاعح وا هلوق

 « ةئامو ةبا نوعبراو ىدحا ىهو ةيكم سبع ةروس ريسفت »
 ظ « افرح نوثالثو ةثالثو ةئامسخو ةلكنوثالثو »

5 5 
 ههجوب ضرعاىا ىلونو ههجو بطقو جت اك ىا 3 ىلوتو سدع إ لجو نع هلوق *
 031 حرش َ هللا دم 5 ليقو ورم 0 موتكم ما نا ى ا ىمعالاهءاحنا 2

 | ىئرةلاةحاور نب ةرهز نب مصالا نب. ةدباز نب سيق نور“ ليقو ةعسبد نإ كلام

 ة هشع ردق (ةيشعالا)امندلاىفر و.ةلاىف( اوتيل مل 0 ةعاسإا ىعااو ريمون مناك )اهماق ش

 * ةبآ نوعبراو ناتذلا
 14 ميحرلا نةحرلاهللامس )

 ا ىا 2 لع

 رب هللا ىلص

 نال ( هءاحنا ) ضرىعا

 هبال بصت هلو هءاج

 هو لماعلاو هلل لومقم

 فالتخ ا ىلع ىلونوا سدع
 هللادع ( ىمعالا )نيبهذملا

 موتكم ماو ردك مانإ

 نب حرش هوناو هسا ما

 4 اع هللا ىل < ىو || ىتأ كلام

 فارسا وعدي وهو مشو

 لاق مالسالا ىلا ّش 0

 كلعامم ىلع لال وسراي

 ال وهو 0 رركو هللا

 هركف موقلاب هلغاشت ملعب
 هياع قاوم هللالوسر

 ل هعلطق مل“ و

 ناكف تازنف هنع ضىعاو

 سنع وهمالكل

 هياع هقاللس ,ايالوسر

 (رذنمتنا امال اهمايق لع

 نا رقلاب فوم لوسر

 كاف ن (اهاهش وم )

 نءةودغ ردقوا( اهاحححوا

 0 ةثام اهتالكو نوعبزا اهتن ا ةيكم اهلك هاو ىمعالا اهيفركذي تلا ةزوسلانمو #8 راهتلال 0

 سبع ) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا نع هدانسابو (ميحرلا نمحر لالا مس ) « نونالثو ةثالثو ةئامسح اهنورحلا

 وهو موتكمما نب ةقادبع هءاج ذا ( ىمحالا هءاجنا) ههجوب ضرعا ( ىلوتو ) ههجو مهلسلاهيلع دمع ملك لوقت
 نم رفن ةثالث عم اسلاج ناك ماسو هيلع هللارلص ىنلا نا كلذو هيا ما تناك مودكم ماو يرشنب هللادبع



 | لإ 1 127 رثكف دعا رواح ( ىطنم ) كندك سمالاناف ةماطلا تءاج اذاىا اذاف باوج يآ
 اذهو ةفاضالانملدب ماللاو فلالاو ءا تاع عجرم ى وأما ع مي أناف ) تاوهشلا عابماب ةرخ . الا ىلع

 موي اماقم هلنا ملعىا ( هيرماقم فاخنماماو) هل ىوأملاهه نييرصيلادلعو هيويسدنعو نيقوكلا دنع

 تاوهشلا عابتانع اهرجز ىا ىذؤملا ( ىوهلانع ) ءوسلاب ةرامالا ( سفنلاىهنو ) هير باح ةمايقلا

 ىه ةنلاناذ ) اهتاوهشثىلا شفنلال يم ىوهلاو اهكرتيف باسملل هماقم ركذف ةيصعملاب مهب لج رلاوه لقو

 2 ىتم (اهاسرم نايا ه4 405 ريع ةءاسلانع كنولئس ) «نوثالثلاءزجلا) مج رملاىا ( ىوألملا

 122 © ىلا نماامان ٍِ ليتل نتن دع اعوا ناسنالاكاذك لينة اهميقب ىتمىنب اهتماقاىا
 0 كار ناضل رحال دف 1 اهيف كمهناف © ايندلا ةويحطارثآ و 0 تناميف ب ىللاعت هللا
 ناب ماعلل ةفاضالا دسم ةداس هيف ماللاو ءاوأم ىه © ىوأملا ىف محملا ناف © ئذىأ ف اع ذنه
 اقما# هنز ماقم:قاخت نماماو 2 ادتيموا لصف ىهو يغئاطلاوه ى ا كام مهلاهتقو رك ذينانءتنا
 ديم هناب هملعل *# ىوهلا نع سفنلا نو لل كلر اللا للرب ىرب نيو | نم تسابق ا ةيموخاو
 || © اهاس منايا ةعاسلا نع كنولسي # ىوأم اهوس هلسيل « ىوأملا ةنحلاناو» | قد نييبتد مهل اهاركذ
 اا اللا نرش. اهيتتسو اهاهتموا امناناو اهتاقا ىا'اهقاسرا يما[ نحل كلو_ةك ىث ىف
 امانا نينأ نم تنا ن2 ىإ ىف <اًما كك ةنماتنا مف ها ف ردنا حت ئث ىف ماعلا نم نالف
 انغالا مهدي اذه 11 نان ىقراتيسو نيمو مهل اها 0 تناامىا مهل 0 3

 ا ا تناو مهلاؤسل راكنا مف لدو لعب ىلاءئهللاءرثأتسا امن اهقفوو 0 0 ا 1 3
 ةراءا ءاسنالل امتاخ هلاسرا ناف اهطارشا نم ةمالعىا اهاركذ نم ركذ تنا هانعمو ىتح اهنع لاسو ةعاسلا

 0 0 اطتم هلا لو اترامان بج "اديه ىلع وهف تلر
 كسأا ىا اهل هركذ ةرثك نم
 مي ناف 9 ةرخ آلاىلع ىا «ايندلا ةويحلا رثآ 1و رفكىا «ىنطن ل 520
 3 7 ىوهلا نع اا 5 ماعم فاخ نماماو 2 هئقص هذه ناىا 0 ل 9 لسع كل 0

 هل <> 3 ماقم 1و ةسمملا حرلا 9 | 8 سلا ا ا ا 9 1 0
 ال لح دا ِ 0 دو 0 )1غ لد 18 لدو فكن 0 0 نان اعد ذب لاو

 2 : 00 . 7 ؟ 3غ داق “از ف
 لحو نع هلوق # هتفص هذه نا ىأ * ىواملا ىه هنا ناف * كلدب اهل رتيفبا ( اهاهتنم كير ىلا ) اهنع

 اهروهظ ىت ىا *« اهاسرم نايأ ةعاسلانع ف دمحاي ىا ©« كنولث_ب © (] . م نع
 0 ا دو اهل نا حق تحل ىلا رك امارات د نم كنا مف * اهماقوب ١ عا وأ ءريغ اهلنا اعاركذ اهلع 0 ل ا يلا لا

 ةعاسلاموقت ىتم 0 ال 1 ىهنام م ئا © اهاهت :مكنر َْلأ و اهو رك نباو اهل 0 0 ىا اهنع اول 1 50

 ند دق اب تن لا ع لاؤ_سلااذه مف ئا ياو راكنا ميئ هاما اهو وهألا ! ١

 نه كنا لاهم لاؤشلا
 ىلع البلد كلذ مهافكف ءايدنالا اخو نلسرلار ا كا ب 1 0 ىا اها و 7 1

 تناوكلاسراىااهاركذ

 (اهوندز ند تت ٠ ١ ليقو مف ىل ع اذه ىلع فقوينادبنالو هع مهلا ؤسل نسالفاهتامالعن . ةماللع ءايسالا 1

 . اهاهتنمكي ربا لاعب لل عا متاهاركذنمتنانانواوشو 2 || نعش ولاسي ىا لاؤسا الص ءاهاركذ

 لا ىلع انذلاراتحا 2 دلاةوملارثا !و) هليل ى تيب نب رنا وه هللا رفكو ربكتو الع ( ىنط نماماف )

 ”(هبر ماقم ) ةيصعملا دنع ( ىفاخ ع نفاعاو) اذكه ناكنم ىلانا/ ىرالا ف عك أناذ) نامالا لع رفكلاو

 ريمع نب بهدم وهو هي.مشي ىذلا مارطانع ( ىوهلانع سفنلاى هو ) ةيصعملا نع ىهتاف هير ىدي نيب هماقم

 كالنلا هاف نع (ةغالا نع ) ةكما رافك دمححاي ( كنولآسي) .اذكه ناكنم:ىوام ( ىوأملا ىه ةخلاناذ )

 ىهتنم (اهاهتنم كب رىلا) مهلاهركذتنا كاذو تنااد (اهاركذ نم تنامف) اهلمهتم راكنا اهماق ىتم (اهاسرم نايا)



 # اهءام اهم جرخا 9 ىنكسلل اهدهمو اهطسب #* اهاحد كلذ دعب ضرالاو ا[

 نة رجنو ىعرلاعضوا لصالافوهو اهيعرو © اهاعرمو 8 نورعلا رجم

 ءىرقو اهلا © اهاسرا لاْطاو 8 وددلل ناي وادق راعضإب لاج اهنال فطاغلإا
 مكلاعاتم» ةءاعق ىلع فطعلان ال حوج صوهو ءادّسالا ىلع عفرلاب لايلإو ضرالاو ْ

 ولعت ىا مطت ىتلا ةيهادلا © ةفاطلا تءاجاذاف ف مكيشا واو مكل اميتي © مكمان الو |
 ةيناثلا ةضضنااوا ةءايقلاىهو تاماطلا ريكا ىه ىتلا © ىربكلا 8 ىهاودلا اس ىلع ||
 ناسنالار كذب موب 8 رانلاىلا رانلا لهاو ةنملاىلا ةنْلا لها اهيف قاسب ىتلا ةعاسلاوا |[
 وهو دما لوطا ا لرقم اهسندق ناكو هتف انودم .ءازرب ناب ىلا

 نا # ترهظا م محا تزربو 9 ةيردصم وا ةلوصوم امو تءاحاذإ نه لدب

 ىلع ىر ناو ى 1 ناو تزربو ائرقو دحا ىلع ىنلال ثيحي ءار لكل * ىد_ |[

 كو كدر كاطع هاوز ل نا ا ماذا عملات هل لونك حلا هنق نا

 لو فوذحم' تءاح اذا باود>و رافكلا نم ذات نأ وأ ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ناةبما لاق اهدنعو اهلطسب ىا رك اهاهند كلذ دط> ضرالاو و» ىلات لاقت تا ١
 رداق اهيط ىلع تناو * اهتيوسف دالبلاتو>ذد تلصلا ا

 دع ىلا مل د للك ءااار تلت | لا 7 ةب الاءذه ىهاط تلق ناف
 امو نتنالا ؛ عجلاف كف .اىسلا ىلا ىتو:_سامش ةروتلا ح ىف ىلاعت لاق دقو كلذ

 ىنهع م ايناث ٠ عسل اكس مث ةعمت2# الوا ضرالا هللا قا تاق اهانعم

 سابع نبا لاق كا و نيتب الانيب عن طا ريسفتلااذهب لص اثلاث اهطسبو اهدم ١

 نهاوسف ءاعسلاىلا ىوتسام ا اهود>د.نا ريغنم اهئاوقان ضرالاهللاقلخ

 هلوّدك اهاحد كلذعم ضرالاو هانعم ليقو كلذ دم ضرالااحد 8 تاومس عبس

 رظ ىا # اهاعرمو اهءام اهنم جرخا #3 كلذ عم ىا ميز كلذ دعب لتع

 ىعرااريعتسساو ماعنالاو سانلاهلك أنام وهو اهيعر ىا :ا_هاه ضو اهن ورع ضرالا
 # مكمان الومكل اعاتم #9 اهتيثا ىا # اهاسرا لايجلاو قع زوجتلا ليس ىلع ناسنالل
 تءاحاذاف © لجورع هلوق * مكماعنالو مكل ةغلب وه :ضرالانه جرخا ىذلاىا
 كلذي ثيمس ةمانقلاةماطلا ليقو ثعلااهيف ىتلاةيناثل اةخفنلا ىنمي ىربكلاةمالعلا
 مول 0 عاطنت سال ىتاا ةيهادلا برءلادنع ةماطلاو هيلع ولعتف ىش لكل مت اهنال

 معا تزربو # رش وا نيخ نم اينادلاىف لمعام ىنا *# ىنسام ناسنالا رك دن
 قاخااهيلا رظنيف ءاطقلا اهنع فثكتي هنا ىني # ىرب نا

 ا
 اهاوذ>د هل بحب نم( ىرب نإ ) مي ترهظا ( مبا تزربو ) ءرفكف ل 11

 هاه وذ 1 «ر.دلف /

 كلذ دهب ضرالاو (

 ران وسلا قاخ دعب 5 نه تيخدف ةو>دمريغ 0 ل 5 0 ( اماحد كلذ دعب ضرألاو ( جارت

 باصتلاو 5 0 (تاعزانلاةراوس) .لارخا و دق وق راع 6 00 للاخ ا وا جرخا ّ

 راعضاب لاملاو ضرالا
 هطب رش ىلع ىئدراف احد

 مكل 0-0 رعسفللا

 كلذ. ليف ( مكماعنال 7

 اذاف ) مكماءنالو مكل عيت

 ١ ىركلاةفالقلا تاع

 مطت ىتلا ىمظعلا ةيهادلا

 ولعت .ىا ىهاودلا ىلع.

 ةيناثلاةضفنلا ىهو بلغتو

 اهيف قاسي ىتلا ةعاسلاوا
 لهاو ةنلا ىلا ةنطا لها

 نك ذَجَو) رانلاىلا رانلا

 اذ 1 لدي ا ناننالا
 هلامعا' ىار اذاىا تءاح

 اهركذي هءاتك ىف ةنودم

000 
 وا هعس ىا ةيردصم

 (ميعسا تز ربو )ةل وصوف
 (ىرب نأ ) ترهظاو

 اروي ل تم
 اذني

 اهطمس كلذ عم ( اهاحد

 كلذ دعب لاَّشو ءاملا ىلع

 ل اولا هانا لع اهطسب
 ضرالان م ( اهنمجرخا (

 راغااوىراحلا (اهءام)

 ن4 هك 6 اع نو (

 اه 3!(اهاتنر 1لاحلا و)
 كاشفا ا كلا

 تمط ةعاسلا ماق نر ةماطلا تءاحاذاذ ) الكلاو ءاملا ( ممامالو )يلا ) مكل اءاتم ) ١

 ىذلا ( ىبسام ) هءادكاو رم ذالا رئاكلا ماميو ظمتب ( نامينالا 0 0 ِِ



 هيصلو مياستلا ىدع مالتلاك < ل اكتلا 00 لاكتلاو يقل ةيوقع هللادقأع ( : ل هللامدحاو )

 .قارغالا ىا ( ىلؤالاو ) قار>الا ىا 0 لاكن هب هللازكت ليق هناك لكت ىنعع ذخا نال ندتمعلا

 اه ىعو ىلوالاو ىلعالا مكبرانأ ىهو

 هللا 0 ا رمل 7 روك دكا 6 ( كلذ ىف نا ) / نوئالثلا 1 نورتقعوا نوثالثوا

 ةرخ الا“ هيشلك لاكن وا

 ثعبلاىر كا مت

 انلوجعتسا (اةلخدشا )

 ادعم ) ,ائسلام| ) ءاشناو

 ,ائسلاءاىا ريكا قوذخم

 تكا نا م اتلخ د2

 هللا ىا( اهانب) لا ةفاهقلخ

 عفر ) لاف ءانملا ناب 7

 لق واهفقس ىلعا ( اهكمس

 تع“ ىف ام اهذ رادقم لعح

 ةئامسمح ةريسماعيفرولعلا

 اهلدمف ( اهاوسف ) ماع

 الو قوقشالب ةيوّدسسم
 ( اهلي شطغاو ) روطف

 ( اهاعض برخاو ) هلظا

 فيضاواهسعم ءوض زرا

 ,اىتلاىلإ ريعنلاو ا لقلا

 سعشلاو اهلظ ليالانال

 ( للا :ذحلاف) انتداب
 ةرخ الالاكن ) هللاهيقاعف

 ةرذ الا هيوقعو قرغلاب

 هللا هقاع لاّشو رالاب

 ىرخالاو ىلوالا هتملكب
 تاعامدلوة ىلوالا هتلكو

 ناكو ىلعألا مكر النزف ىرخألا

 ا اهلاكدب مت امب اهمهثوا ةيوتسم اهلمغوا اهلدعف © اها ون اعيفر ولعلاىف بهاذلا

 | اك ثدحن هنأل اهلا فاضا امئاو ملطظا اذا كيللا ّن مطغ٠ نه لوم هل لا 6 اهلي ا

 ا راهنلادبرب اهاعضو سمشلاو .ىلاعت هلوقك اهسش 00 جرخاو ف |

 ىا 7 لوالاو - - الا لاكن تلامدَحاَف 0 مهلرو اهر ا باير را مانصالا نا دارا

 | اوكرتتالف ىلعالا مكمانسا مظعو اهمظععم اا اوك | اذا يبصر اه رعص لع ناسينالا قلل نال

 أ ةلظلا نعاسغلاو 6 اهلل ل لظا ىإ  سطغاو روطف الو قوق اهف سلف |

 | .ايلاىلا راهتلاو ليلا اضا اماو.ءوضلاو رولا ف داتا دا لك | .هنال ضلال |

 1 قاخ ةيفك فصو مث سلا ىف 00 اهعولطو ب ابو غب بسإ نار 3 امهنال ا

 كك نوعرا امهذبو ىريغ هلان + وكلا تلع

 أ اهمعم وا ار نمل الكشم اذخا * ىلوالاو ةرخآلا لاكن ةلاءذخاف ف كرما لينه
 | ىلوالا هتلكو اذهىهو ةرخ - الا هتلك ىلعوا | قارغالا انذلاو و قاوحألا ةركألاو
 || اردصم نوكينا زوخمو امهلوا امهيف ليكتتللوا ىريغ هلان . مكل تلع ام هلودوعو

 | عأأ »ةيقحلا هاش نم ناك نا * ىشخم نم ةربمل ا ل لا
 || « اهانب 9 لاقف اهقلخ فك نيب مث © ءامسلاما # اقاخ بعصا # اقلخ دا
 ' اخ وأ ضرالا نك 'اهعاشرا زادقم لاميع ىآ 6 اهكمس عفر #9 لاقف ءانبلانيب مث

 سطغاو# .ءلصإ اذا ه سحأ نالف قوس مهلوق نه اهريغو روادتلاو ب 1 وكلا نم

 دارا لشفقو : ةرذ . الاف رايلاهل>خدبو ميدل هقىغا ناب هريغأ ةريع د هيقاع

 مكب دانا هلوقو ىريغ هلانم مكل تلع ام هلوق اهو نوعرف ىتلك ىلوالاو ةرخ الاب

 نيح نوعرش ل لق ىذلا ىف ىا 7 كلذ ىف نا و هحلم نوعبرا امهييناكو 3

 | تتاعم لجو نع هللا فا ىا # ىنخم نا 2 ةظع ىا 4 ةربعل 9 ئىدعو تدن

 | توملادعب مكقلخا ءانعم © اهانب ءامحلاما اقلخ دشا مت 9) ىلاعت لاقف ثعباا ىركتم
 | دحاو هللاةردق ىلا ةيسنلاب نيمالا الكناف كي ىف دنع ءاعسلا قلخ ما دشا

 | دعب مكقلخ ناك كلذك ناك اذاو مظعا ءاعسلا قلخنا ىلاعت نيبف اريسي ناك اهلاوحا

 ٠ ضرالاو تا وسلا هوب هناب مكلع عم كلذ ن ار فك ىلاعت هللا ىلع نوها توملا

 / عفر #8 ىلاعت لاقف ضرالاو ءاعسلا اذ 8 تلا من كلذ قوركشالو

 ' اهءاس نقتاىا © اهاوسف 8 دمع ريثب اهعفر لبقو اهتمس ولع ىنعي *# اهكمس

 راهنلانع ربع امئاو اهراهن ىا # اهاعخ #9 زراو رهظاو ىا # جرخاو 9

 (ضرالا) مهب انلعف ايف ( كلذ ىف نا ) ةن كَ .نوعبرا امهدب

 - مكحاو انبب ( اقلخ دشا ) 2 لعااي ( 0 00 صام فاح ن 1 (ىشخن نل) ةظعءل (ةريعل) هموقو نوعرش

 جرخاو ) اهلبل ماظا ) اهليل شطغاو ) ضرالا ىلع ( اها ونس) اهفقس 0 عفر اهانس ء امسلام 0 ةعوص

 اهسعشو اهراهت زربا ( اهاهض



١ 0 
 ل

 هنا ) لوقلاةداراىلع ( نوع رفىلابهذا ) همسا (ىوط) رهطملا كراملا (سدقملا داولاب ) ءادان نيح( هر هادان ْذا (

 ةءاطلانناصمااو كرششلا نم رهطتتناىلا ليم كل له (ىنتناىلا كللهلقف) داسفلاو رفكلا ىف دحلاز واجن (ىنط

 ةيشخلانال (ىشختف) هفرمتف هتافصركذي هللاةفرعم ىلا كدشراو (كيرىلا كىدهاو) ىزاك ىازلاديدشتب وزامئالاو
 هللا فرع نف هللا فرعا ءامكملا ضعي نءو هب ءالعلا ىإ ,العلاء داع نم هللا ىشخامتا ىلاعتهللالاق ةفرعملاب الا نوكتال

 ثيدحلاهثمو رش لكلع ا رتجا نمانمو .ريخ لك هنم ىتأ لاش نم: صالاكالم ةيشخلاف نيعةفرط هيصخل نرد

 ضرعلاهانعم ىذلاماهفتسالاب 4 تاعزانلاةروس م هتبطاخم أدب لزناا ه4 4هازؤح غلب ٍطدانمو لدا فاخ نم.

 له هفيضللجرلا لوك ]| نعد ىلا هذا ف هلم ةروسىف هناس ص دق © ىوط سدقملا داولاب هير ءادانذا
 0 8 1 00 لقفإ# كوقلا ىمن نم ءادتلاىف ال تهذاانا' ئرقو كوقلاةدارا رع# ط2
 00 ًارقو نابفطلاو نفكلا نم نهلظ تت نا ىلا لم كلا له ©« 52 نا لاك

1] 
1 

| 

| 
 أ
 ا

 هلزاتسيو لوقلا ىف فاطالا
 0 ء ةارادملا 0 ىلا كدشراو 0 كير ىلا كيدهاو 3 ديدشتلاب 5 بوقعيو نايزاجحلا
 هلالوقف ىلاعتهلوقرف كلذ اذهو ةفرعملا دعب نوكت امنا ةيشحخلا ذا تامر لا كرثو تاجاولا ءادا © ىتخف# |
 ةب آلاءاراف ) اني الوق || لبو بهذف ىا © ى ركلاتي الأ ءار اه © امل لوك ل الوقف لات هوذا لئمتتلا ٠

 تهدنا ىلا ( ىلا اهناف هنازجع* عومت والصالاو مدقملا ناك هناف ة.حاصعلا باق ىهو ىربكلا 5 ةز*4“ علاءار ا

 اصءلانوعرفىموم ىرف || لجو عهللاىصعو ىموم بذكف «ىصعو بذكفو# ةدحاولا ةب الاك اهتلالد رابتعاب
 ىف امهنال ءاضيبلا ديلاو || لاطبا ىف ايعاس # ىعسي © ةعاطلانع # ردا من ف مالا ققحتو هب ا ل
 (بذكق) ةدحاوةيآ مكح | ةرعتلا عم *# رشعف ف هيثم ىف اعرسم ابوعم.نابعثلا ىأر ام دعب ربداوا ءسعا
 ةياالاو ىسومب نوعرف || لك ىلع * ىلعالا مكبر انا لاقف  دانوا هسفنب عمجملاف © ىدانف # هدونجوا

 ازجان اًهامسو :ىريكلا ا ريالا ىا كك نيدقلادازلا هير هادانذا #3 هب ىمايحل هموقنم نامل ب
 للاملدللا (قصعو)ارخسو داع ىإ ةكتاوزل هنآ نوع رفا تهذا 99 نولفلا دنع ءاشلاب داو مساوه 4 ىوط ف

 وب دال ول ا رو 4 ا لقف 9 لب رفكو ربكتو ا
 هندي اكم ىف درج ( سب ) كيدهاو 37 هللا الا هلاالنا دهشت سابع نا لاقو لمعلا 2 وا لثست ةانعم لقاو ْ

 ردا نا.ءثلا ىار املوا ل
 ا رد صخاماو هياقع ىندي © ىسحتت ## هديحوتو كير ةداعىلا كوعدا ىا © كيرلا

 (رف)انيطخاادارا.ناكو || ميظعا ناك نؤعرف نال هموق عيب ةلءاش يسوم 00 تناكناو ركذلاب نوعرف
 هو اهلا يغ هباآلا # نو_ءرف 1 ىء وم ىرا ىا © ءاراف ل“ هموق عييج + ةودغد هوءد تناك

 ىذلا ماقملا ىف 0 هللا نع اهنا نوعرف ىنع بذكف 4 الع اصملاو 0 لادلا ىء 4 ىركللا

 انألاقف) هعمدق اوعيتحا || 3 ىعسإ و ناميالا نع ضرعاىا 0 ردا مث و ربعلا رهظاو درك ىأ * ىععو 9و

 قوف برال (ىلءالامكبد |[ ال ىا « ىدانف 9 ءدونجو هموق م عم ىا < قل #9 لشرألا ف داني
 اهأ وديع لسا | لقوا قو برال ىأ 0 _ىلعالاع ا نأ و هموقل نوعرف ىنعإ 0 لاك 0 اوعمتدا

 ءانالاهيلعت شمام ةرثكل ىوط ت.مساماو ىداولا مما («ىوط) رهطملا (سدقلا داولاب) هيرءاعد (هير هاداثذا )

 ( ىنط هلا نوعرفىلا ١) ىسوماي (بهذا) هتكريو هريخل كيمدَش ىداولا اذه ىءوماي أط لاّشو ىوطدق لاو ]

 كيرلا ) كوعدا (كيدهأو) هللا دحوتة مات ولسا (ىزتناىلا) نوعرفاي ( كال هلقف) للاب رفكو ربكتو الع

 اذه سيل لاقو (بذكف) اصءلاو ديلا ىمظعلا ةمالعلا ( ىربكلا يالا ) ىسوم (ءارأف ) ماستف هنم ( ىثختن

 لاعبو ىموم صاف لمعي ( سي ) ىسومنع لاو ناميالا نع ضرعا(ربدأمث ) لقيت 2 ىصعو ) هللا نم

 برو مكبر انا ( ىلعالا مكبر انا ) مهل ( لاسقف ) مهطخت (ىداف) طرشلاب هموق ( رخل ) هلها ىلا عرسا



 أرخانو .رخت وهف مظعلا رخن لاَ لعاف نم غلبا لمفو صفحريغ ىفوك ةرخان ةيلاب ( ةرذم اماظع انكاذنأ)
 ثعنلا 0 ا (اولاق ) ثعبس وهو فوذحت بوصنم اذاو ةيلاب اماظع ان ريص ن 8 كعل الل دا سللو

 اهماهصا رساخوا نارسخ تاذ ح1 نيف ل نير رك 1 نونالثا ا اذا اسخر تل

 هلوقك ةبسنلا ىلع هيشمب اهيف رثا ىا اهرفغت 4 0 هنا 0 هترفاحىف نالف | انثعبو تا اهناىن ىنلاو
 ترفح لاش ةروفحلا ىنعب ةرفطاىف ئرقو لعافلاب لباقلا هدشت وا ةيضار ةشدعفف (| انيذكتلنورساخاذا نحيت

 ةابكلاو سماع ناو عفان أرقو ماك نبأ © رفح ىو اريح ةارفخ هانانالا|

 صفحو ىاشااو ورمعوباو نايزاجلا أرقو ةيلاب ©#ةرخان اماظع# ري! ىلعانكاذا
 2 ن1! ناري ناد © ةرساخ اةرك اذا كلتراولق 9 غلا ىهو ةرخم حورو

 هتف ءا رهسا وهو اهب اننيذكتل نورساخ اذا, نحف تمص نا اهنا ىنمملاو اهباححا

 ”دحلاو ةحضارا ىح اق اهوسصت تالا قوذعك قلغم # ةدحاوتزج ىه امان»
 اوناك امدعب ضرالاهجو ىلع ؟ءايحا مهاذاذ © رهاسلاب مهاذاف  ةيئاثلا ةحضنلا ىنب
 ىرجم بارسالا نال كلذب تعم ةيوتسالا ءاض.لا ضرالا ةرهاسلاو اهنطن ىف اناودها

 | رهس اهكلاس نالوا ةئا' اهدض ىفو اهؤام ىر# ىتلل ةرهاس نيع مهلوةنم اهيف

 كياسيف هثيدح كانا دق سيلا © ىموم ثيدح كاناله © منهج مسا لبقو افوخ |

 ( ةدحاؤ ةرجز هامئاق )

 ال ىا فود قلعتم

 ةرعص ةركلاكلت او.سحم

 اهناف لجو نع هللا ىلع
 ىهاف هنردق ىف هزه هله

 ةقتلارير ةدحاوةحصالا

 ريعبلا رجز مهل وق نم ةيئاثلا
 مهاذاف ) هيلع حاسس اذا
 ءايحا مهاذاذ ( ةيهاسلاب

 ام دعب ضرالاهجو ىلع
 اهفود> ىف اناوما اوناك

 اهنيعب ضراةيهاسلا ل قو

 ا ل

 مهم لا وه نم 0 اه 3 ايست هبلع مهددهو كيموف .بيذكت ىلع

 066 ىا هن رفاح ىف نالف 07 لوش برعلاو 2 لوا ا ءاسحا

 ىف نالف عجر لاّقو 'ىثلا لواو ئثلا ءادتبال مسا مهدنع ةر ,ةاحلاف ءاح ثيح ن

 ةروفحم ىهف رفح هيمدق راب 0 هتيشع 6 هنم ءاح ىذلاهش رطىف ىأ هترفاح
 تسر 9 كب 2 - . 3 3 5 م . - 00 5

 نقم نبل اهنال ةرفاج ناهس مهزوم اف رف ىلا ضرالا ةرفاخلا ليو ةق.ةلاىف مج وا 11 ضرا وا

 (ىءوم ثيددح كان له (

 ىلعهدقتلا نمضي ماهفتسا

 عيشي أ ب بحي ام اذهنا

 0 1 0 ايدج افلح كفا ضرالا لا (نؤذرةيرإ انث ١ ىتلاو رقاطلا يلع
 لقو ىنمع اهو رات *ئرقو ةللاب ىا # ةرت اناظع انكاذ أ #© راثلا ةرفاحلا

 ثعبلل نيركتملا ىنعي # اولاق 9 توصت.ىا رختق عيرلاابف رب ىتلا ةفوجلاةرخانلا
 انددر نا ىعي ةنناق ةعجر ئا © ةرساخ ةركاذا كلن # ةمايقلالاوها اوساع اذا
 ةرجز # ةريخالاة تلا نمي © ىع امن 8 توملادعب انيصي اب نرسل توملادعب

 هجو ىنعإ * ةرهاسلاب مهاذاف 9 اعيج اهب نوءمجي ةدحاو ةحبص ىا © ةدحاو
 اهدع ءطولا رثكى تلاه قو ل رهسو ناو.خلامون اهلع نال ةرهاس تيعم ضرالا

 اههحو ىلع اورام ةعضلا اوعمسالف ضرالا نامي ىف اوناك مهنا ئعلاو, ترهس اهناك ا كالا قة

 لجو نع هلوق * منح ضرا ىه لبقو ةمايقلاضرا'ليقو ماسشلاض را ىه ليقو | , ٠

 . بطاخمال تفرشتلاو

 جز ادا انككذنا)

 لاك هو ةسيلا ةرخان

 : . 1 1 لاللامف اسماك
 هللا ىلص هنأ كلذو دمعاب ىدوم ثردح كانا دق ىعل 5 ثبردح كانا له# 1 0 ىلا ب 1

 | سو هيلع ىلا هللا ىلص

 هناا مالاس او ةالصلاهيلع ىءوم ةصق هل ركذف هموق هيذك نيح هيلع قش ملحو هيل 1-6
 م و و تاع قخاعو اع | اذا كالت اولاق) مكتعبب ىلب

 (ناك ) ىننال ةدحاو ةختل ( ةدحاو ةرحز ىهامناذ ) هللا لاقف نوكتال ةناخ ةعجز !( ةرساخ ةرك

 ملسو هيلع هللا ىبس دمحاي ( كانا له ) رشحلاضراب لاسقو ضرالاه+ورىلع (ةرهاسلاب مهاذاف ) ثعبلا ةختت ىهو
 : ىسوم ربخ ( ىسو» ثيدح ) كانا كاناام لاهو كلتا دق ىني هنه اماهفتسا



 ه لك توعىتخ .ضرالا اب رطل ١
 امهنيب و ىلوالا

 ءاع هدعبأم ةلالدا فذح 0 ةعاسلا مايق ىلع اهب ىلاعت هللامسقا ر رفظلا

 ىلا ةنك اسلا مارحالا ةقحارلا دارماو هه بوصنم وهو 3 ةفحارلا فجرت ا

 0 لاججلاو ضزالا مرت موب ىلاعت هلوقل لابلاو ضرالاك ذئنيح اهتكرح
 ىهو ةعباتلا 6# ةفدارلا اهعّن © ىلوالا ةغْفْلا ىهو اهدنع مارجالا فجرت ىتلا ١

 يولق © لالا عقوم لاو ةيئاثلا ةخفنلاوا ىشتنتاؤ قشنت بكااوكلاو ءامسلا)

 اعزاصبا# ريللأو تواقل ةفص هو فج ولا نو بارطس الاد © هيدا

 نولوش و بواقلا ىلا اهفاضا كلذلو فوألا نه ةلياذ اهباهصا راصنا ىا 4 ةعمشاخ

 عجرمهأ وق نم تواادم تايحلا نوعا ةمل ىلوالا ةلاطاىف وك .٠ رفاخلا ىف نود وذو ّث

 تاشاسلاو * ئفسلا ىنع احس تاحماسلاو * بذجن ىب هع نيمدقلا نم

 ايما تاريدملاف هلوق اما * تاعاطلا و تاريخلا ىلا نيئمؤملاس وفن ةّقفاسم

 لجونع هللا مهفرع روما | واكو ةككالملا ه م سابع نبا لاق ةكئالملا مهنا ىلع اوعمحاف

 ليريج كالما ةعبرا ايئدلاىف ترند طباس ن نة رلادنع لاقو اه لمعلا

 دوذجلاو حايرلاب لكوف ليي اماف لمار زعهمساو توملاكلمو ليفارساو ل
 ليفارسااماو سفنالا ضيم لكوف توملا كل« اماو تابنلاو رطقلاب لكوش لماكم اماو
 اب مسقينا هللو اهفرسشأ ءايسشالاهذهب هللامسقا ىلاعت هللانم صمالاب مهلع لزني وهف

 طشتي را ١

 ىعل اقيسا

 هريدش فوذحم 0 ءايشالا هذه برو ريدقتلا نوكي وا هقلخ نه ءاشي

 بولق هلوق وه لقو ىشْخم نا. ةربعل كلذ ىف نا هباوج :ليقو نيتاخعأو نثعبتل

 لك اهل كرمتبو للزب ىلوالاةخضفنلا
 ىلوالاتفدر ةيناثاةحفنا| ىنمي ## ةفدارلااهعينن ف قالا عيمج اسهنم توميو 'ىث

 ىح ىرخذالاو 1 ىلوالا ناتعص اه ةداتق لاقو ةنسس نوعبرا امهلدبو

 ىلا ةفدارلاو لاسمحلاو ضرالالزاز”'قللا ةفجازلا لبق لجو نع هللانذان ودل
 دئسب ىوغلاىور ةمايقلاءوب ثعبلا ةفدارلاو ةمايقلا ةفجارلاليقو ءام_سلاقشت

 لبالاعبر بهذ اذا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ناكلاق بمك نب ىنا نع ىباعتلا
 هلوق * هيف اع توملاءاح ةفدارلااهعيّتت ةفحارلاتءاج هللاا ورك ذا سانلا اهيا لاقو ماق

 ةئاز ةلجو لسبقو ةبرطضم ةقاق ةقفاخ ىا  ةفجاو دموي بولق 8 لجو ْنَغ
 رافكلا زال و ةلباذ ةعشاخ اهلها راصبا ىا # ةمشاخ اهراصبا #9 اهنكاما ن

 نوثوسعبم مكلا مهل لبق اذا ثعبلل نيركتملاىنن' © نولوشب يه ىلات ا
 تت طاطا تست تنتاك . ريصتق صالاءادّتناو لاا لواىملا درتا ىنغي 0 رفاطاىف نودودرا اننأ# توملادعب
 6( س هال اخو'اق ) ىحو (ةفذارلا اهسّين ) وش لك |

 ىءا 7 ةفحا رلا مرت رامول 2 ةقحاو ذئموب

 أ. دي رسم جصسسس

 (ةفحاو) ةمايقلا مون ) ذكمو بولق ( ةريخالا ةوفنلا

 اهثودحم ثدحم اب تفصو ىلؤالا ةغتنلا (ةفحارلا ) ةكرملا ةدشنغجرلاو ةديدش ةكرح كرت ( فجرمون)
 0 ةيلاثلا ةخفنلا ( ةفدارلا ) ةفح ارلانع لاح ( اهعّسن ) اهيلع ن

 بولق ) مهن هيئاثلاو (تاعزانلاةرو-) قلخلا ع كدالاو 4 5-5 م ةَنَشن < ناوعنرا

 ىئقي بولاق ( دكموب 5

 ةبراطضم (ةفجاو) ثعللا

 بوحوااوهو ف.ح ولا نم

 ا فن رت موي باصتناو
 دئموب بولق هيلع لد

 فجر موي ىا ةفحاو
 عافتراو بولقلاتفجو

 ةفجاوو .ءادتنالاب بولق

 اذ( انهراشا) انتنع
 ( ةمشاخ ) ااا راصبا

 [هربخا ئرئاه لوهل ةللذ

 وركشم ىا (نولودب )
 ل حلا كلا علا

 ا 1 ل اكاد

 ( رفا اىف نودودرا

 ىا راكذالا ىنءمي ؛ ماهفتسا

 لوا لا و لهدا 1

 انك امءايحا دوءنف مالا

 لاش ىلوالاةلاطاةرفاطاو

 هئم جرف سما ىف نكن

 هن رفاح ىلا عجر هيلا داع مت

 لاشو ىلوالاهتلاح ىلا ىا

 دنع ىا ةرفاطادنع دقنلا

 ةقفصلاىهو ىلوالا ةلاحلا

 اوداز مث ثعبلا اور ا

 اولاقف اداعتتسا

 1 ةفحارلا 0 مو (

 لزازتي ىلو الا ةضشنلا هو

 (ةرفاحلايف نودودرمل انْنأ) ههااو ثرألا نب رضنلا ةكم رافك ( نولوقب) ةلياذ ( ةعفاخ اهراسصبا ) ةفئاخ
 روبشلا نسي لاشو , اطدلا لإ



 لاّشو ةكئالملا مهو اسما

 ىسق ىه اقف تاعزانلاو

 اطشن تاطشانلاو ةازغلا

 [تاحناسلاوةازفلا قاهوا

 ربا ةازنغ نفس ىه اهعس
 قريش عه انبيتاشاسلاب
 اما تاربدلاف ةازغلا

 لابو ةازغلا داوق مه
 سعشلا هاوس تاحاسااو

 راتهلاو لياسجتلاو
 ءايشغالا ءالؤهب ّللامسقا
 امَهَنو ناتتئاكل نيتتتتلا نا

 لاَقذ مهني من ةنسنوعبرا

 | :تالامكلا ىلا قبشتق ءانقترالا بانه ىف عبستف: نيذتل هلا ىلا ظشنتو تاوهلا ظ

 ان فاتعا لواطل ة'عالا هف قرغل اعز اهتاعاىف عزنا اهناف مهايخ تافص وااهصا |

 ىعآ ريدتف ودنلا ىلا ق.ستف اهيرح ىف عيستاو رفكلاداد ىلا مالسالادادن نم 3 وأ

 ١ ير ىن» اس تاحاسلاو * تهذت ىا قفا ىلا 5 نه ظشنت م 7 روب اعلا |

 | اهتنعا ىف عزنت ةازغلا لل ي> ىنعي اقرغ تاءزانلاوىلاءتهلوقَىف عبارلاهحولاو # ريسلاىف |

 || تاطشانلاو *اقرغ هلوقوهو دملاةياغ غلبتف ىعزلاىف اهيسق عزنتنيح ةازغلا ىنعي اقرغ |

  اطشن تاطشانلاو * ةياغلاامب غلب ىتح اقرغ سوفنلا عز 1 توملا كل ىني تاعزاتلاو

 3 ْ 6-5 0 مشل دق (نوتالثلا ءزملا)

 "اهبطيت اسما ربديف ةكرح عرسا هنوكل ريسلاىف اهضعب قبسيف كلفلاىف نوح

 نم اهتاكرح تناكاملو تاداعلا تيقاوم روهظو ةنمزالاريدّقتو لوصفلا فالتخاك

 ةيناثلاواعزن ىلوالا ىمس ةئالله جرب ىلا جرب نم اهتاكرحو ةيرمسق برغملاىلا قرسشملا

 .اعزن ىا اقرغ نادبالا نع عزنت اهناف ةقرافملا لاح ةلضافلا سوفنلا تافصوا اطشن

 ىلا قيستفاهيف عيسنو توكلملا ملاع ىلا طشنتف سوقلا ىف عزانلا قارغا نم اهيدش

 نع عزتت اهناف 5 واس لاحبوأ تار .دملان هاهوتقوا جفرم ٌّل ريصتق سدقلا ا

 ماه سلا قاس غاب ىعفلا عزمت مم 5 ةازغلا سف تافصوا تالمكملان "44 ريصت ىد

 ارح ْ 0 2
 | نوربديف ودعا برح ىلا نوقبسيف رحلأو ريااىف نوحسللو ىعرال مهسلاب نوطشنيو

 *ميرتتىت> اهنوعدي مث اقيفر الس اهنولسي نينمؤملاحاورا نوضبش ةكئالملا ىنمي ايس

 ” ورام ةكالملا يه ليقو ةفاطلو قفرب هيف كر# ءاملاىف بالاك اهنوحرذتسي مث

 | اقبس تاباسلاف * جس دل هل لاَش هير عرسااذا داوجلا سرفلاك نيعرسم ءامسلا نه

 " حاوداب قل ؟اللامه لبقو حاصلا لمعلاو ريخلا مذا نا تفنشا ةكئالللا سي

 | نه عزت نيح ا اقمغ تاءزانلاو هلوق ىف و ىنئثلاةخولا ةنطاىلا نيئمؤالا

 | | نينمؤلاى وي 00 اطشن تاطشانلاو * ٠ جر : ردصلا ف 7 د ا

 أ ىحرافظالاو 0 لهذي راتخلا ب 2 ا نب ىلع لاو ا 15

 ا 2 نيَح نينم . نيئمؤلاحاوزا ىنعل ومس 9 تاحاسلاو 0 مغلاو بركلاب مههاوفا نه 0

 0 . كاتابجولاو م 1 ياللا خي ايست اشاسلاف * 5و

 | اضع اهضعب قبيسي مودا ىني اةيس تاشاسلاف * كلفلاىف نوح رمقلاو سعشلاو

 || تاحباسلا هو اهنآديم ىلا ةءرمس جرخت اهنال اطشن تاطشانلاىهو اهقرعىف قرغتو

 َ تاعزانلاو هلوق ىف سماخلاه> ولا # ةياغلا ىلا اهقايتسال اقيس تاّماسلا هو اهرح ىف

 بالاو ليخلا ىنعي اقيس تاشاسلاو احس تاحاسلاو * ىعرلافماهسلاىا اطشن

 || هلوقف * ادحاو ًايثتاملكلاهذهب دارملا سيل سداسلاهجولا ©وزغلاىلااهباصا اهجرخم



 هنال انه مزلو انهىلافقوال (اسماتاربدملاف اقيس تاشباسلاف اس تاحناسسلاو اطشن تاطشانلاو اًنرغتاع زانلاو)

 عزمت ىتلا ةكئالملا فئاوطب هنا_كس مسقا م وبلاكلذىف ةكئالملاريبدت ىضقنادقوتاربدملا ف رظ موي راصل لصوول

 ىا اهيضمىف عل ىتلا فئاوطلابو !هجرخا اذا رثباا نه ولدلا طشن نم اهحرخىا اهطشنت ىتلا فئاوطلابو

 ىتااةازغلا ليوا مهل مسراك مهايندوا مهابدفف ملص م داعلا رومان د انصار دتقهءاو ما ام ىلا قستف عرمسلا 1

 برهلارادهلا ماتوا ل جر : ىتلاو بارع اهنال اهقانعا لوطل ةنعالا هيأ قرغت اعز' اهتنعا ىف عزت 1

 ىلا قستف اه. رح ىف مسن ,(تاعزانلاةروس) ىتااو دلب ىلا دلب نم . 1.5517 زو جرخاذا طشان روث كلوت نمل

 ةءلقأا ما ردت ةءافلا 66 |ىعاتاربدملاف اقيس تاشاسلافاحبتاحاسلاو اطشن تاطشانلاو اةيغتاعزانلاو 0 ْ

 ااا تانتسإو رفظلاو اقاىغاىا اقرمغ مهنادبا نم رافكلا حاورا نوءزتي مهناف توملا ةكئالام تآفص هذه ْ
 رز اتسا نم اهنالرافلا ا ل ل لا 00 ىصقانم اهنوعزتي مهناف عزنا ف - . 5 .٠ 92 . 5 - 2 / 8

 قرمشملا ن .عزم# ىتااموجتأاب

 ق'اهتاغاو ترغملا ىلا

 برغلا ىدقاى طخ ىتد

 1 50 قوةعسف ر - اقامعان هاء جرح 0 وغلا 2 ا رخو |

 كاردال اهوميهب ناب اهباقعو اهباوت يما نور دف ةنحلا ىلا نيئموملا حاورابو رانلاىلا |

 نوع ةكمالملا نه فئاوطا تايقايلاو مهلناياوالاوا تاذللاو مال الان م اهلدعا اما

 موحملا تافضولا هسا :نور ديفادي وسما امنا نوةيستفا فا نوعرسلا ا ا( 0

 ىدقاىف طل ىت> كلفلا عطقت ناب عزتلا ىف اقرغ برغم لا ىلا قرسشملان م عزنت اسهناف

 دن ىلا داب نم كر > اذا روثلاطشن نم جر ىا جرب ىلا جرب ن٠ طششو برغلا

 0 اذ ا< تاحماسااو اطشن تاطشانلاو اًقرغ تاعزانلاو # لجو نع هلوق *
 هدام ةاذلدإ نعتلوهو ما دحاو ئد اقع ىف له تت املكلا هده قف نيرسفملا ”تارابع تفلتحا| 0 قيس

 ةمايقلا رك ذ نه هيلع فصو 0 | سما تاربدملاف 2 هلوَش دا قاانأ ع اوقشاو هحوأ ىلع ةفلتخم ءاينشال

 ا الملا ىنعل اقىغ تاعزانلاو ىلا_ئدل وق لوالاه> ولا * ةكمالملا مهو دحاو دق

 سابع نبانع هدانمابو |

 ىلا جرب نم جر او

 كلفلاىف عسا ىتلاو جد

 ردتف ق.ستف ةرايسلانم

 ماكل 0 ند ا

 فود مسقلا باوحو

 كام زايلاو) ىلاهت دل وب.( .دلاةياقاابب مايف نيوقلاوف عزان ورتب يمااشستلا يسال اا 0 اف ١ ةهارظا ل ملا صاقا 4 م هم
 ةكئالللب هللا مسقا لوب | "7 ولا كلم, نا .دوعسم نإ كاقو .اقازنعا تاعزانلاو ىاءاقا رخال حت 5: 1 ؛اوعاو ٌتوملاكلم نا دوعسم نا لاقو اقأنغا تاعزاتلاو ىأآ: قالا وه َقَوْملا
 سفن : جرت لتيملا فوصلان م كمجشلا رثحلا دوفسلا عزتي اك رفاكلا حور نوعزتي

 ال-اهلست ىا نمؤملاسفن طشنت ةكئالملا اطشن تاطشانلاو * ءاملاىف قيرفغلاك رفاكلا

 طسشنلاو رفاكلا سفنب عيزتلا صخ امناو ريعيلادب نم لاقعلا طغني ام اهضيقتف اقيفر

 تاحاتلا ق بذح .طشنلاو ةدقن ندح عزتلاف اكرف 0 نال ندهؤملاسفنس

 سوفت نوعزت» نذلا
 تقرغ (اةرغ) نر فاكلا
 حاوراىهوهر دص قهسفت

 (تاطشانلاو 2 نير فاكلا

 لاّطو فوصلانه بعشلا ريثك دوفسلا طشنك اطشن 59 ركلا ئارئاكلا نتوط ن وطعم نذلا ةكئالملا مسقأو ْش

 نيحلاضلا سوفت نوءر نيذلاةكتاللاب مسقأو (اهستاحنا_سلاو ) ةنجلا ىلا جورلاب طشنت نينمؤملا حاودا ىف ١

 ةكتالملاب مسقأو ( اقيس تاّقباسلاف) نينمؤملااورا ىه لاّقيو حيرتست ىتح اهنوكرتي مث اديور اقيفر الس اهنواسي :

 ةنطلاىلا قست نيئمؤااحاورا ىه لاّغبو رانلاىلا نب ءرفاكلاحاوراو ةنخلا ىلا نينمؤملا حاددأب نود نذل

 توملا كلمو ليفارساو لمماكمو ليربح ىنعي داسلا رومان وريدي نذلا ةكتال !إب مدقأو ( 1سما تاريدلاف)

 تاربدسلاف موجتأا ءالؤه لك ايس تاّفالاف امس تاحماسلاو اطشن تاطشانلاو اقرغ تاءزانلاو لاقو



 صر مو مكيدباتمدقاب كلذ قيرلاباذع اوقوذو هلوقل رشلا نم (هادب تمدق ام) ابرق اباذع ؟انرذنا انا هلوقا
 يف لخدم ىداللن وككالنا لد هيأ 22 م ناو اهم عه ؟نونالثلا .زحلا) لامعءالا مك نال ىدبالا

 لوقب ولما الا نمبكترا
 صهاظلا عضو ( رفاكلا

 مذلا ةدايزا رعشملا عضوم
 هم صخو ماع ءرملا وا

 امءادب تمدقامو رفاكلا

 وهوا رشثو ريغ نه ىلمع

 هدعب رفاكلارك ذل نمؤملا

 امو ري نم مدقامو

 تددش ةبوصتمةيماهقتسا

 تمدق 'ىُد ىا رظني ىا

 ةيوصنم ةلوصوم وا هادب
 ىن»إ هنرظن لاه رظنيب
 َّق عجارلاو هبلا ترظن

 هتمدقام ىافوذحم ةيلدلا

 ىف( ارب تناك تلا ١

 فاكاملو قلخاولف ايندلا

 اذهىف ابارك تنك قتلوا

 رشحبليقو ثعبارث مويلا
 فئكملا ريغ نا ويلا ىىاعت هللا

 ءان رقلا نمءامعلل صتد ىتح

 رفاكلادويف ابار هدر مْ

 سيلبا رفاكلا ليقو هلاح
 قواك مد كن وكنا قف
 ل١
 ملعاهللاو نيئمٌؤلاهدالوا

 تس تاعزانلا ةروس و

 34 ةيكم ةباا نوعءعبراو

 ؟محرلان ت-رلا هللا مس 7

 رفاكلا لا هو نمؤملا

 ثتامع م ) تكد ام (

5 

 30 نو 0 و

 تنك ىلا رفاكلا لود و# هادب تمدق "قد ىا رظنم ىاتمدَش هيوصخام ةيم اهفةساوا

 تاناويحلارئاس رسشحم ليقوثعباملف مويلااذهىفوا بلك ١ ملوقلخاملف ايندلاىف *#ابارت

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع # اهلاح رفاكلا دويف ابارث

 رظن ة هب ووصنم 00 امو مذلا ةدايزل ا عضو !١ هاك

 درت مث صاسصقالل

 ةمايقلا موب تاردقلا 537 هللاءاقس مع ةروس ارق ند

 ع كر ةيكم 2 1
 نلوءبراو تسوا 0م اهياو تاعزانلاةروس ٍِ

 مده( ميحرلا كدا عا مح لك

 | لال ر هدف ةماقلاءرب ةلارظنس هتف ىف انيثم.رشوا ريخ نم ىني © ءادب تمدقام
 مدالادم ضرالات دم ةمايقلامون ناك اذا ورم نب هللا دبع لاق * ابار تحك حلا

 ءاملاةاشال صتقب ىتح مئاهلا نيب صاصقلا لمح مث شحولاو مئاهبلاو باوذلا رمشحو

 كوش كلذ دشف ابارت ىنوك اهل ليق صاصقلا نم غرف اذاف اهتصطن ءانرقلاةاثلا نم
 «انقلخ انا صاصقلادعب مئاهبلل لجورع هللالوقب ليقو ابارت تنك ىتيلاي رفاكلا

 اونوك هيلع متتك ام ىلا اوء>راف مكتايح مايا مهل نيعبطم متنكو مدا ىنبل «انرحسو |

 ماها هذه ضعب ةرودىف امندلاف تنك ىتيلاب لاقو ىمت كلذ رفاكلاىار اذاف ابارك

 ' ك2 هال هلئاوماب ماو ؟سالاوي فائق اذا لقو ايازت عوبلا تنكو
 لوم ذئغ ابار نودوعف اارت اودوع نيلاو سانلاىوس متالارئاسل ليقو رالاىىلا

 نينمؤملا ىلع هب هللا معنا ام قار دارنا أ ءاكشم لدتا تنك ىتنلا رئاكلا
 نك ١ لو ايندلا ف 56 طيف اعضاوتم ىنعي ابارت تنك ىتتللاي لاق ةمحرلاوريخا ئه

 ' زك قلخ هلوكو مدآ باع هنا كلذو سيلا وه انهه رفاكلانا لبقو اربكتم اراب
 009 مدآ هقءام ىارو ةماقلاءون نأك اذاف ران نم قلخ هنا هلع راو بارت

 17 تنك ىتبلا:لاق ناذعلاو.ةددشلانم هف وهامو. ةتحرلاو باوثلانم َنوُْمؤملا
 هناححس هللاو ىلثم كلعح نم كل ةمارك الو البارتلا وش هنعهللاىضر ةريرهوبا لاق

 هناك رارشساو هذارع ملعا ىلاعتو |

 4 ةبا نوعبداو ندم لقو تس ىو ةيكم تاعزانلاةروس ريسفنا » |

 * افرحزوسمخو نوتالثو ةئامعيسو ةلكنوعسلاو مع.وسو ةئامو #

 «هاوت)
 اهلكهوتاءزانلا اهفركذي ىتلاةرّوسلا نهو# ةفحارلا ف رتموب كلذو ملاهبلا عم ابارتنوكينا رفاكلاىنع باذعلاو
 يح رلا نمح رلاهللا مس ) نوس+وةثالثو ةئامعست اهفورحو نوعسو ثالثو ةئاماهتالكو نوعبراو سمح اهئايآ ةيكم



 ضارتعءالاو هاذ نوكلميال ىا ضرالاو تاومسلا لهال واولاو 3 اناطخ هنم ْ ْ

 اضارتعا هيلع نوقححتسل الف قالطالا ىلع هل نوكولمم مهنال باقع وا باوث ىف هيلع ||

 نذانه الا نوملكتيال افص ةكئالملاو حورلا موش موب 8 هنذإب ةعافشلا ىفانبال كلذو ||

 لضفا مه نيذلا ءالؤه ناف نوكلمال هلوقل ديكوتو ريرقت © اباوص لاقو نمحرلا هل |[
 ىغتران مل ةعافشلاك اباوص نوكي امب اوملكتي نا اوردَّه ملاذا هللانء مهبرقاو قئالخلا

 لكؤم كلم حورلاو نوملكتبالوا نوكلمالل فرظ موبو مهريغ هكلع فيكف هنذاالا ||
 46 قا مويلا كلذ 9 ةكالملا نم مظعا قلخ وا ليريجوا اهسنج وا حاودالا ىلع ||

 ةعاسطلاو نامبالاب © اب ٠م © هباوث ىلا 6 هير ىلا دخلا ءاش نف #8 ةلاحمال ّناكلا
 تآ وهام لك ناف هققحتا هبرقو ةرخ الا ٍتاذع ىندي 6# ابيرق اباذع كانرذنا انا 9
 ءّرملا راظنم مون ل توما اذ نالو ترك

 ىانااطخةش:نوكلعال لققو: هفإنالا ترلااوملك نأ قلخلا ردغال ا ك1

 ليربجوه لبق ©افسةكتالملاوحورلاءوبموب لف مولا كلذىفهنذإبالا ةعافش نوكلمبال
 هنممظعا اقولخمهللاقلخام ةكئالملانم كلمحورلا سابعن.!لاقو مالسلاو ةالصلاهيلع

 مظعنم نوكق ادحاو افصمهلك ةكئالملا تماقو افص هدحو ماق ةمايقلا مون :ناكاذأف

 لايطاو ضرالاو تاوعسلا نو مظعا مظع كلم حورلا دوعسم نبا لاقو مهلثم هقلخ

 ةيعبسآ لكىم هللا قام ةعبست فلا رشع ىن'ا موب لك هللاعسمل ةعبارلاءا_ءكاىف وهو

 اوسلو مدا ىنب ةروص ىلع قاخ حورلا ليقو هدحو افص ةمايقلاءوب ءىجحي اكلم
 حورلاس ابع نبا لاقو دنج ءالؤهو دنج ءالؤه افص ةكئالملاو افص نوموَغ سان

 مهنا هنعو مهنم دحاو هعمو الا كلم اسلام لون اموامذاا ىةر وص ىلع قلخإ
 طاممو حورلانم طاعس ناطامس موش ليقو افص ةكّتالملاو افص نوموَش مدا ود ||

 ىلاعتو هلالج لج ملاءت هللاةمظعل الالج ا مهلكولخلا ىندي # نو.لكتسال 8 ةكئالملا نه ||
 لاقو #8 مالكلا ىف ىا « نم رلاهل نذا نم الا # مولاكلذ لوهنم هناشو هؤاطع |[

 ىلا عجرب ءانثتسالا ليقو هللاالاهلاال لاق ليقو هب لمعو ايندلاىف اتح ىا © اباوص

 هل ةعافكلاىف نم رلانذا صخمش ىفالا نوعف_ثيال ةب الا ىنعمو ةكئالملاو حورلا

 © قحلامويلا كلذ 9 هللاالاهلاال وهو ايندلاىف اباوص لوب ناكنمع صخشلاكلذو
 اليبس ىا © اب ام هير ىلا ذا ءاشنف © ةءايقلاوب وهو ةلاحمال عقاولا نئاكلا ىا

 ايندلاىف مافوخ ىا #4 كانرذنا انا 9 هيلا هب برةتبامو هللاةعاط وهو هيلاعجرب |[

 ءرملا رظني موي #9 بيرق تآ وهام لكو ةرخ الاف ىا © ابيرق ااذع» |[

 هيطاخحنا دحا ردّشالوا هنذابالا ىلاءآأ هءاذع نم ةعافشلا نوكلمالىا ىلاءاهل ( ااطخ هزم ) ىفو ضرالاوتاومدلا

 اًمالخ شرمءلادعإ للاعت 1 اننلا ةروس م هللا قاخام مظع كامم 7 : هع وه ليقو روهججادنع ليريد

 ةكئالملاو ) هنم مظعا

 لل ىلإ لا ( انس
 قئالخلاى!(نوملكشال)
 هل نذا نه الا ) افوخ مث

 وا مالكلا ىف © نمحرلا

 ( اياوص لاقو ) ةعافشلا
 هل ِ وفشملا لاقناب اقدح

 ال وا ايندلا ىف هللاالاهلاال
 كا وصلاب ملكش نملالا نذؤي

 مويلا كلذ) ةعافشلا ما ىف

 هعوقو تبالا ( قحلا

 (ب ام هءرىلا حتا ءإشنف)
 انا ) اصلا لمعلاب اج م

 رافكلا اهيا (*كانرذنا
 هر الاف (اسرقااذع )

 ٍتيرق تآ وهام نال

 مهريغو 59 داملا ىنءل هديع(هثم

 ةعافشلا ىفامالك ( اناطخ)

 موي مويا مهل هللا نذأب ىتح
 لاّشو ليريج ىنعي ( حورلا
 هتمظع ماع ال قلخ وه

 دوعسم نا لاقو هللاالا

 لكنم مظعا كلم حورلا

 هللا جس شرعلا ريغ ىش

 فلا رشعىتا مونلك؛ ف

 لكنم هللا قاف ةييبست |
 رفعت سل اكلم ةويبسأ

 مدا ىن له ديو لجحرا مهل ةكئالملا نم قاخ مح لاهو دواو فصوهو ةمايقلاموب 0 ةمايقلا موبىلا نم ؤملل ١

 كلذب ذئاو دحو (هرىلا ذخما ءاشنف ) تفص وامه. نوكي ناكلا ( قحلامويلا كلذ) هييلالا هلال ات (اباوص ٠

 رصين (.ءرملارظني مون ) ااك ( اسرق اباذع ) ةكم لهااي « انفو>( «انرذناانا) امد سم 2 هير ىلا ديحوتلا



 ا 00 راثلا ل ها لع نأ رقلاىفاف لش هن الامثه ثيدحلايف (اناذع الا مدير .ناف)

 |ند ضعبلال دب هتعلدبامث ةخلاوهو ناكملل حصاو بو. ل كب رفظو 5 5كم لك ند ةاحن ىا ار ردصم» ملص

 نتاسإ ) قئادح ( 75

 ءادإ (اار

 ناريخ ريدض نم لاح
 (اناذكألو )الطاب( اوغل )
 نا ا د نامكلا
 مهضعل تذكال ىاةب تاك

 ( ءاز> )هذاك الوا اضعب

 ءازج , ها زد ىأ ردصم

 ردصم ( ءاطع كبز 5

 ( اناسح )ءاز> نهلديؤا

 ىلع وا ايفاكى ني ةفص

 انو ) مهلانمعا .بسح

 امو ضرالاو تاو_عبلا

 نااهرم ( ن>ر لامه

 كير نم الدب مصاعو صاع

 ري ترق 0 5 0

 ادتيم وا فوذحي دع

 نة-رلا وا ن نمحرلا هريخ

 ري نوكلع الو ةتفص

 ريمسضلاو ناريخ اهوا

 لهال (نوكلميال) ىف

 ب_لاق د ناف ) '

 نولدعب انول ( اناذعالا )

 لاقف نينمؤملاةمارك نيب مث

 ردكلا ( نييبشلا نأ )

 شحاو-فلاو. كرشلاو

 رانلا نم ةاحم ( ازافم )

 ( قئادح ) هللاىلاىنرقو

 نء.اهاع طيحا ا: ىهو

 لخلاور مثلا

 لاق ةنوثالثلاءز 1 تايو“ هممع# بل

 نا رق ىف عفرلاب و بوةعبو مصداع و ماع نبا ةءارق ىف 0

 ا

 و) امورك ( انانعاو)

 وغا) ةنطلاىف ةنللا لها ( اهفنوعمسال ) ةعزاتتم دل ( اقاهد اس 00007 نيثالثو ةثالث ىل لع دال. او ل ىف

 ب (اباسح) 2 ءا (ءاطع 0 اناوث (ع 5-5 ضع ىل ع 0 5 ( اءاذكالو ) الطابواءا>

0000 

 3 اوك ول قث اد ىلع فاطع امورك (اانعاو) ةّقدح عمج رثلار جلا عاونا ا

 :آل1ق ( اهف نوعتسلال ) ةًاوامت (اقاهد هه[ ع 6 [25- اس 00

 اةئيعو تايآلا اب مهيذككو_باسحلاب منكن ءاببسم # ااذع الا 1
 ' لها ىلع نا رقلا ىفام دكا يذلا هذه ثيدحلاىفو ةغلابملل تاسذتلالا ةّشرط ىلع |

 اهيف نيتاسب 6 انعاو قئادح و زوذ عرس را 6 ناك تملا نا #8 رانلا

 !ان ©« بعاوكو 9 ضعللا وا لاقشآلا لد, ازافم نه لدن ةرمثلا راختنالا عاونا

 األ شوطا قهداو' ان الل < انانهد اس اكو 9 تاذل' # اارتا لف نوهيدت تكلذ
 ءذاكم وا اءذك ئا ا قاعكلا ًارقو © !اذكالو اوغل | اهف نودمسبال ©

 هن :, الفت 46 ءاظع 8 ءدعو ىضتقم © كبر نم ءاز> ح #9 اضعب مهضعإ نذكمال ذا

 اباسح ةنلوعقملا بصت هب بصتنم ليقو ءازح نم لدب وهو ئث هيلع بجنال ذا

 اباسح ؛ئرقو مهلامعا بسح ىلعوا ىدح لاق ىتح ءانك اذا ىشلا:ةبسحللا نم انفك
 3 رحاب © امهتيامو: شرالاو تاومّسِلاٍن د #8 كردملا مع كاردلاك انسحم ئا
 ”0وارلا 4 ندلرلا 8 ءادخالا لعو رموباو نايزاسجلا همقر' دقو كنز نم

 رمح ةءارق فو ورم

 ركذمال ف هرخ أدت وا فوذحح ريح هلا ىلع ىناثا عقدو لوألا ر مث .قاسكلاو

 اوناغتسا الك رانلا لها ىلع نآ رقلا ىف ةيا دشا ةي الاهذه لبق #ااذعالا كير نإ

 2 3 5 0 000 0: 3-0 1 »# ه٠ دشاب ١ اول ا 0 عون نم

 0 !نم 9 لضصح اع اوزافو 2 3 ىنعب اوزاف مهنالا اى يمال

 نوهتشي ا هق 1 و2 |ناتسبلاىهو ة ةشدد عمج قئادح © لات هرسسق م

 قع بعاك عمج < بعاوكو ل ٠ بنعلا كلذ ميظعت ىلع لدي ريكتتلا © اانعاو
 : 00 ل كو 5 6 ارا نيبدن تك دق دهاوت ىراود

 7 اهف نوعمسالا# ةيفاص ليقو ةعباتتم ليقو ةعرتم ةآَولم نابع نبا لاق # اقاهد

 ةهبرش ةلاح ىفلطابلاب نوملكتي ايندلا لهانال مهبرش ةلاح ىف ليقو ةنلاىف ىا
 0-2 ىلاو انيذكت ىا © ااذك 1 الطاب ىا # اوغل 8 |

 از مهازاج ىا # اباسح ءاطع كبرنم-ءازج 8 .هب نوقطتي الو اضعإ مهضعإ |
 ردَس ءازجح لقو اريثك ىنني ناسخ لقو ايفاو انفاك ىا اباسح ءاطع مهاطعاو |
 2 نوكلم ال نحرلاامهيامو ضرالاو تاوهملان ر مهلامحا | |

 تاو ( اناا )ب نودتلا م راك افم ىراودح ) تغاوكو



 رخآ اسنح نولدس مث اقانغو اهمح الا نيتئاذ ريغ اياقحا اهف اول نا لمتحا

 تبقحو قزرلا هاطخا اذا لدحرلا بقح ند بقدح عمج 3 نأ زوو باذعلا نم ا

 نوقوذبال هلوقو نييقح اهيف نيثنال ىنمم الاخ نوكيف هريخو ءرطم لقاذا مال |

 هقفو نم لاوؤ اقاذو 'ئرقو اًماذو اهقفاووا اهل اًمفاوموا مهلامعال قاف واذ ءازد كلذب |

 تلا | وبنك 9 ءاز رجا ١ اذه 0 ناس 3 نوجرإلا 0 مهنا عاق

 0 ىلا

 هاذك همقس ءرملاو # اهتبذكو اهتقدضف

 ع ةكد 1 ةدلاكل 0 رو* 0 0 هلا هديؤلو ا

 د_نالا ىلع عفرلاب يرق © ا ئش لكو #9 هيذك ا طرفم اسذكت أ

 0 14 طل 00 0 ل 0 0 0 ردصم» » كلل 0

 فصخحأ |(

 مهلامعا قفاو ءازد مهانيز > ىا 7 اقافو ءاز> ُه رانلالها ديدص وهليقو هدربب ْ

 مهنا 9 رانلا نم مظعا باذعالو كرمشلا نم مظعا بنذالف بنذلا باذعلا قفاو لبقو | ١
 نونمؤيال اوناك مهنا ىنعلاو اوبساحب نا نوفاذمال ىا «ااسع نودرد اوناك |

 اوبذكليقو ءايبنالاا,ب تءاح ىتلاىا © انتي اب اوبذكو ف نوبساحي مهنابالو ثعبلاب |
 ىه ءارفلالاق ايذكت ىا #8 اياذك #8 نا_سملاو ثعبلاو ةوئلاو ديح وتلا لئالدب . ا

 ىنتفتس مهنم ىبارعا ىلأس دقو لاق .لاعق_ليئفتلارذصمىف نواوّي ةحضق ةيئاكذلا ا

 و هانم ليقو ظوفحللاحوالاوهو باتكىف ىا « اياتك فط ءاتيئاو اني
 رشو ري نه هولعف ام عيمجم ملاعانا ىنءملاو لدبقالو ريغتبالو لوزب ال ع ءانلع |

 اوقوذ مهل لاقي ىا 3 اوقوذف و اقافو ءازج مهلاسمعا ردقولع مهءزاجا اناو |

 ىث لك ) دك ( اك كر ننك ( هنونمؤيالا

 رائااىف باذعلا (اوقوذف ) ظوفحلا حوالاىف ءاترك

 ا اوزوح ىا # اقافو ءازج 8 ديدشتلاب صفحو قاسكلاو ةزحح ار و ىالا سور ا

 مهر ربهم لا اناكعلا 5 لاق اقاسغو رجا ىهتنأ ىذلا 0 وهل قو

 © ءائيصحا © لامعالا نمىا © ئت لكو 9 ريصقتلادبرب راصقلاما كيلابحاقلخلا |

 نوفوذي نكلو مهشطع ؛أبئلاةروس) نكسب ابارشالودربلادربلا 4 #45 ]لح عئمهنمو اموثوا راتلا
 قرح اراح ءام ام. امو

 ؛امااناتسغو هلع نيام

 مهديدص نم ليس

 ءازجاوزوج (ءازج) ركب | 1
 مهلامعال اًمفاوم ( اقاذو ) قفاوتيل رذا هنأ اللا دربلا نم قديس وهو ربرههزلا كفو م دي دص ند ليس ىاأ

 اذوآ ةفصلاىتعع زد

 االسم تفئاتسا ©: قافو
 نوجربالاوناكممنا )لاقف

 ةيسا# نوفاذلال ( اباسح

 ثعلابا وئم وب لوا مهايا هللا

 اويذكو ) اباسح اوجريل
 مك انك احنا
 هلك لعذ ىنععف لاصعفو

 اطل ( كو لكو )"عاف

 ءانيصحأ 0 ءرش رهضع

 حوللاىف ابوتكم ( اباتك

 ردصموا لاحوا باسحلاب

 وا ءا_.صحا عضوم ف

 نالللانتكا ىدمق اناصحا

 ةباتكلاب نوكي ءاصحالا
 ضارتعا ب. الاه ذهو .انلاغ
 بيس (اوقوذف)هلوقنال

 باسحلاب ف رفك 0

 ىا تاي آلا م-هيبذكتو
 تافتلالاو 1 زخاونوذف

 بضفااةدش ىلع دهاش

 َْق ( اوناك مهنا ) مهلامعا م

 ) اناسح ن و>ربال) امدلا

 ةرخ الاىفاباذعن وفاخمال
 هائيصحا ( 7 لامعا ك



 ىوقا ثبللاو نيثيل ةزمح نيغاطلل ىف ريعشلا نم ةردقم لاح نيئك ام ( نيثبال ) امج سم ن رئاكلل ( ام نيغاطلل )

 » فر ( اباقحا ) متهحىف 4 ايف ) ناكملايف ماقملاو ثبللا 0000 الاف ]كار كلا هيءادجو نم ثباللا ذا

 | هع تح ىغمالك -ه449[5؟ زؤ- دبالالب روصحم ددع (نوثالثلاة زا هبدرب مورهدلاوهوبةح

 © انام نيغاطلل 8 ةعاسلا مانقل ليلعتلا ىلع عقل نا رت نافل دحاو اهنم | لمعتسي الو ةباهن ريغ
 « ااقحا# غلبا وهو نيثيل حورو ةزمح أرقو © اهيف نيثبال 9 ىوأمو امم ]|| ديدا اذاالا ةيقطاوبقحلا

 ةنس نونامث بقحلا نا عج ول ذا اهنم مهحورخ ىلع لدبام هيف سيلو ةعباتتم اروهد

 ةاراا:نوكينا زاوخل تاقحالا كلت فانت ىضتمام هنف نسيلف ةنس فلا نوعبس وا

 اهلاونو ةئمزالا عباتن

 ةنس نونا بقحلا للقو
8 | . 7 / 23 51 
 ضراعي الف موهفملا لسق نث ناكناو رخا بح همت بقح ىضمالك ةفدارتم اباقحا || ه38نع الع صضعل لو

 51 9 نرفردلال 98 ىلاعت هلوق لمح واو رافكلا دولخ ىلع كاذلا قوطنملا
 نوقوذبالب اباقحا بصن وا نيثبال ىف  نكتسملان ه لاح © اقاسع غو ايمح الا ابارشالو

 جرخن ناق ملاظملا نعء ا عباسلاىلا زا ند هانا اهم ءاحناف ة ردعلا نع لكسف سداسلا

 ىلا هب قلطنا غرف اذاف هلامعا هب تاك ١ عوطت هل ناك ناف اورظنا لاش الاو اهنم

 اذا هدصرا ئثلا تدصر نم وه ليقو مهل ةدعم ىا اداصرم تناك لقو ةنطا

 نيرسشع دءا باحاف ةبالا

 اناقحا ارق نيشالا ةتلس

 الوادرباهف نوقوذال )

 نيس اذ ريغ ىا ( ابا رش

 اذاذ نيبال ريع نم لاح
 ىتااباة> الاهذه تضف

 رافكلادصر منهج نا ئنعملاو ودقلادصارلاهيف دصري ىذلا ناكملا داصرملاو هتبقرت

 اكالا نومجر, اع سن ىا 0 1 3 نررفاكلا ىا 4 نيغاطال م ره رانا ىا

 اننا ةئس لك ةنس نونامث وهو بقح عمج © ا!اقحا 9 منهج ىف ىا © اهبف نيبال »
 210 لع نع فالذ ىوو ةنس ثفلا مون لكام وب !نونالث هش لك اًرهُش رمذع

 ىهف تلاط ناو باقحالا تاق ناف ةنس فلا رشع ةعيس دحاولا قا ليقو بلاط

 دربلا منع ايف اوبذحع
 ٍبامحاب اولدب بارشلاو

 نخآ نانع (هيياذلا

 باّمحا دعب باقحا ىهو

 اه 39-5 هيف اور رذ 6 اناقحا هإ و ىعم ف ها م ريغ مه> ىف راك امذكلا بتاذعو ةهانتم وه ليقو ا عاطشاال

 0001 لا لإ هد رالالهتل لمحت !( ىلا ةقازا ,لاق نا نع ىورام اهدا« | هرطملف اذااثماعتسشح ند

 بالا ىلا رخآآ مث رخآآ بقح لخد َبَتَح ىضم,اذا ةلاالا وهام هللاوف ااقحا ايف || اذا نالف بقحو هريخو
 رانلا لها ملعول لاق دومسم نب هللادنع نع ىورو دولخلاالاةدع باّمحالل سيلف

 ةنْطاىف نوئيلب مهنا ةنلا لها مع ولو اود رفل ايندلاىصح ددع رانلاف نوبل مهنا

 بقحلاو ةياهن ىلع لدبال با_ةءالاظفل نا ىناثلاهح ولا # اونزه ايندلاىوصخ ددع

 باقحالا كلت ىف ىا اهبف نوقوذب ال اباقحا اهبف نوثيلب مهلا ىنعملاو هانتم دحاولا
 تيقوتال هنوادبي ىذلا ٍباذعلا عاونال تيقوت اذهف اقاسغو اميمح الا ابارش الو ادرب

 ددعاانا ىنعي اباذعالا مديزت ناف هلوش ةخوسنم ةباالانا كلاثلادجولا © اهف مهثلل || ؟ااغواميمحالا )هلوقو

 © !ادرلا اع نا لاق © ادر اف قوقوذنال 9 .لصح دق دولنا عقترا دق [نوةوذبال ىا عطقنم ءانثتسا

 مهنغل ىا # ابارشالو 0 ادرب - ليقو ةحارو احور ىا ادر ليقو

 كاملا رفصلا وه لق اميمح نون ريقي نكل ىآ © اقاسغو اميمح الا 00 7 نع

 قت وهف قزرلا ءاطحلا
 بصتخيق باقحا هعمحو

 اف نيثبال ىا مهنع الاح

 نوةودبالوندهج نييقح

 دارس اب كلل ا

 باقحالا 3 وا 0 َْق

 (ليقوز انقح اناقحا ا ابامحا اهيف نيشال ) اح م ( اب 6 00 ( نيغاطال )

 مدلا لها 1 كلا دحاولا مولاو اموب نود-و ةئاع الأ هكدا و 06 نولكك دجحاولا بقحلاو بقح داعل

 لاقبو ادرابءام ( ادرب ) رانلا ف « اهيف نوقوذي ال ) مهنع عطقنسالف هللالا باقحالا كلت ددع ملعيال لاو



 ال ِ ها
 ىىاذ 5 )ع احاوفان 7 ف 5 0 صز ضي بيكاسو 32 قدم ىشيعو تل هند 1

 ] ) امندلا ههتقؤت ادح 0 اناقه 0 همكح ىفوا ىلاعت هللا ماع ىف 4 ناك لفل و . ذءاوزلا فذح ةفتلموا راضخاو رضخو ءارضك ءافل عم فل وا فيرسشك فيفل وا لك اما وا ةفلتخم تاعامح
 ى 0 تففيقح ( ءاع مويل ناسوأ لدب 4 روصلاىف فش مولا 8 هيلا نر قئالشل 0 0 1

 ةككالملا لوزلل تقسش أ ةؤيسلاهتيلع هنا ىورا ريثحلا ىلا روبقلا نه تاءادجت # اجاوثا نوتأخ ل لش
 تراصق (اماونا تناكذ ) ا ٌةدرقلا 5 هزوسص ىلع مهضعل ىتما ن ةلقايضصأ ريق رس 0 5 دا : ظ

 جورفوقرطوباواتاذ ا

 تققو ) اهلو عالس ز 0 ةدأ

| 
0 

 ىم مهدعلو مههوج ودىلعءنو. محسإ - نوسول م مهضعل و ريزاتخلاةروص ىلع مهطعبو ا

 ع ليسف مهر ودص ىلع ةالدم ىهف مم سل | نوغضع مهضعاو مكب مص مهضعل# ا

 نوب والصم مهضعلو مهاج راو مهيدبا ةعاعقم مهطعبو ع لال ها مه رذقت مههاوفانم ا

 جورف نم مولا اهلامو |

 نع ) لالا تريسو ( 1

 00 ضرالاةيِحَو | تافياسس ابابج نوسويام مهضعيو فيلا نم انتل دشا مهضعل و ران نه عوذج لل
 ليم ءاه ىا( ار ا ا 5 برلا ةلكاو تملا لهاو تاتقلاب مه رمدق مث مهد واج ةقزال ناراعق ع نم

 منهجنا ) ءام هنا سعشأ 07 مهلمجمهلوق تفااخ نرذلا ءاملعلاو مهلامعاب نيبجلاو مكحلا ف

 00 | ءاليخلا نيربكتلاو هللا قح نيعنامل تاوهشال نيمباتلاو ناطاس ١١ ىلا :ىنآللا نيالا

 ندؤملاو قالا رم هيلع | تراست 4 ا 2 ليرعلا نوقوكلا ارقو تاقلشو # سلا تدقو #

 00 1 ىا 03 لايخلا تريسو 9 باوبا تاذ تراصف وأ 2 لكلا ناك قوقغلا ةرثكنم.

 تا و ا لا قم لو لالا ةروص ىلع ىرت ذا بارسس لثم # 6 ابار تناكف 88 ءابهلاك ءاوهلاىف.

 6 3 انا تناك ميج نا , اهئاثيناو اهئازجا تتفتل.اهتقيقح ىلع

 هرط ( اداص م لإ

 در ىف ى دص رثاةمقن وحب | انه" 3

 ١ د 1 عااكأا .٠

 نودصر, نرلا نيغاطلا ع ىف ايف ند موس رمل نيئمؤ ولا ةنلا ةنزذ وا نامكيلا رانلا هن زذ هيف دصر

 وا مك امو باذعال هق 0 ع 35 115 رفكلا كلاص رف ةدحموا ل ا هيف رهضا ىذلا 0 هناف رابصلا ايد حا

 ةنل | لهأل اذا ٍ
 هنا ل نم ىش | 2 اناقه ناك ىلا كك لصقلا اعت هل وش هنع |

 5 1 01 5 م نا وهن ريخأ ,

 9 | هب زامل لص

 7 اهدن 2| حمو ١ مهني ىغقيل قئالخلا هيف ممتجب اناقيم لو: تاستتلاو كول
 كَ 50-700 ١ واهم دا 1/6

 7-0 ََك كه لك نم ايسمز اصر ىنعل 0 احاوذا نونأتف ل ا 8 روصلاف
 -«ابلع مه زا /

 1 / 9 هسا و اتا وذتناكف 5 ىنعل هن املا تتار الل :

 موءنا ):ناولالاّدو ةفتام
 اداعيم ) اناق.م ناكل صفلا

 نا نير> الاو نيلوالل ها

 0001 م زلال عل ار 0 1 0 5
 م ع نأ سابع نبا نع ىو روراذلا عطش ىت> ةنلا ىلادحال ليس الفارمو |

 لئسيف ىناثا! ىلا زاح ةماناوم ءاحناف هللاالاهلا النا ةداهش نعاهل وا دنع دعلا لمسي .نسب 2

 عبارلا ىلا زاج ةمان م ءاح نافةاك زلا نع لّئسيف ثلاثلا ىلا زاحةمان اه ءاحنافتاولصلان

 ١! زاج اماني ءاجناف جس ا نع لسيف سماخلا ىلا زاج اهات هب ءاج ناف موصلا نعل

 َْق عش موي ( هنق اوعمتل

 ثعبلا ةختت ( رولا
 احوؤذ ( احاوذا نونا اخ(

 تربسو و) اق رطتراصف((| نات ارا كس تلا 7 5( يدا

 أح



 و نوبلقتت شاعمتقو (اشاءم راهنلا العحو ) هيلع عالطالا نويحتالام ءافحامدرااذا نورعلا نع مرتسي ارتس
 ديدش عج (ادادش) تاوع عب 445٠ رح ( اعيسمكقوفانينبو ) ؟نوثالثلا» زا مكساكمو مكجئاوح

 روب ال هب دوو 0 ىا

 اظالغوانامزلارو ماهي
 ةزيشم ةذحاو للطاع

 انلعحو ) ماع ةئاممح

 اك ( احاهو احارس

 نييك تورم شاعم تقو © اشاعم راهنلا انلعجو © ءافتخالا دارا نم هتملظن |
 عبس © ادادش اعبس مكقوف انينيو #9 مكمون نع اهبف نوثعبت ةايح وا هب نوشيعتام
 © احاهو اجا رمس 0 روهدلا روم اهيف رثؤيال تامكحم ءايوقا تاومس
 دارملاو رخلا وهو جشهولانم ةرارخلاىف اغلابوا تءاضا اذا رانلا تيغو نه اداقو اكل التم

 ادت نأ تفراش ىا ترصعا اذا بئاحسلا # تارصعللا نم انلزتاو 8 سمشلا
 ةيراسلا :ترصعا هسنمو دصحم نا هل ناح اذا: عرزلا دصحا كلوةك رطمتف حايرلا
 تاوذ حايرلا وا ايست د نا نيل نا قا حايرلا نم وا ضيحت نا تند اذا

 | هلي رو هفالخا ردو يبامجلا ؛ىعنت اهنال لاّتالل ًادبم تلعج امئاو ريصاعالا
 ثيدحلا فو هسقنم جنو هجن لاَ 0 اما 0 ىرق

 حج اثم واحات ئرقو ادب ةيملتلاب توصلا عفر ىا جلا وجع 2 7 ا 6

 01 ولان ةفاسامو « تام < انتو اح + جرف 0و اى. .اإإ | ترص اةتمورظ علا
 1 اهضعب 0 |
 أ

 رونلل افغماح ىا اداقو

 ىلا ورا ةرارإلاو

 ( تارصعملانم انلزناو )

 ترصعا اذا يئاوسلا ىا

 أه رمصعت نا تكراش ىا

 ضي نا تنداذإ ةيراحخلا

 5 تو ئن اهنال حايرلا وا
 هنالكإ نذإر :نايحا

 اسانل ليللا ىمس اذهلو نويعلا نع هتملظل 'ى هلك تسي ءاس ثعو ءاطغ ىا

 2 . | لازتالل ادم لمح ناصيف
 فرصتلاو شاعملل ايس ىأ 04 اشاعم راهن اكلمدو م كلذ وحنو ودع ئه ا.ه دارا ىلا ل 000

 . -. - م .٠ .٠ 5 لآ ٠ || شثهس ءاوس لف

 انينبو 9ف هقزر نم مكل مسقامو هللالضفنم هيف نوغتس سابع نبا لاقو حلاصملاىف | 1
 1 1 ,ائسلا نم ءاملا لم + حايرلا

 االو قوقش اهيلع قرطتب سيل ةمكحم تاومس عبس ىتمي # ادادش اعبس مكقوف
 .ن.عشلا ىنمي © احاهو احا رسانلءحو و9 ىلاعت هللاسما ىتأينا ىلا نامزلارميىلع روطف
 عمجم مجمولاوارونو ةرارح سمشلا ىف لم> ليقو داقولا جاهولا ليقو ةرينم ةئيضم

 ةياورىهوباحسلا سعت ىتلا حايرلا ىنمي * تارصعملانه انلزتاو 9 ةرارحلاو رونلا
 ءايلاىنعع نم نوكت ىنعملاذه ىلعو ريصاعالا تاوذ حايرلاىه ليقو سابع نبا نع

 (اعاع مام ) ناعلالا

 0 جرا ( ل اصخم

 اولا ( اك ل
 (تانحو) الكو (انامنو )

 ا 21و رطع نا اهل ناجح ىلا ةباحتلا تارضعملا سابع تانع ىرخالاةباورلافو || فل اهدحاو راجسالا
 0 كلذو ثاومسلا تارضتملا لبقو ثيفلاوه رصاغلاو تاثيفملا تارضعلالقؤ | تفيفوإب عاتجللاو مخ :.كنوأ كددلو نك

 ذل اياتنم اراردم اناص ىا #:احاخن ءام ف 8 1 لا ا
 ءامد بصو ةيلتلاب توضلا عقر ىا ملا يلا 2 لضفا ثريدحلا هنمو اضع هضعب. || ف وا عازواك هل دحاو

 ةطنخاك نا هلع ا ام ىلا 3 اح ِ ءاملاكلذب ىا 7 هب جر 0 ىدهلا فا عج و عما عج

 تانجو مانالاهنم ل اك اناع ىقتعملا نم/ضرالاف تشامئا ا أو ## اهوحنو ةرغش ”ىهوءاقل عج فالاو

 اد ١ ثثع - ف 2 م ىا 0

 قلخلا ءادتبا ركاذب ثعبلا ىلع لدف لالخ ا-هنيب سيل رجيشلاب ةفتلم ىا © اذافلا || 0 ل! انجو )انام

 «(ةوتعا ) «ادادش) تاومسعيس (امبس) مكسؤد قوف ( مكقوف )اقلخ ( اني ) عم ام

 (احاجن ءام ) ناحبسلا نم حايرلاب ( تارصعملانم انلزناو) مدا :لةيصم اسعش (احاهواحارم - انلعحو) اطاللغ

 ئاسب ( افافلا تانجو ) تالا رئاسو اناينو اهلك بولا رطملاب (اناينو ابح) هب تيننل (هب ج رختل ) اعباتتماريثك

 الزان كويست
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 دمحأ هلال انوموا اهلذلكلا ةحازاو ةتاونللا ىوقلل ةحارتنا ةكرطلو سا 6
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 مهموصخلو 11 تاذعل 0 1 4 نيبذكملا 0 0 ةديقعلا ىف

 ليولا ىا نيبذكلا نم لاح © نومرجم مكنا السياق اوتممتو اولك# ديؤملا باوثلا |
 ظ | اا الع او اهو اتيدلاو لاحت مهل اريك ذا كلذ مهل لاّشام لاحىف مهل تان

 اوصرع ثنح # نيذكملل ذوب لبو 9“ ميقملا ميعن :لا ىلع ليلقلا عاتملا راسثبانم |

 ' 9 |وعضخاو اوعيطا « اومكرا مهلليق اذاو #3 لياقلا عتقلاب مئادلا باذعلل مهسفنا

 | ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصةللا لوسر يما نيحلزت هناىور ذا ةالصلاف اومكراوا اولص
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 . بوجولل الانا ىلع هب لدتساو نولثتعال # نوعكربال 8 نوعطتسالف دوهتلا
 |أ دعب © هدعب ثيدح ىأف نيبذكملل دْمموب ليو # عورفلاب نوطاخم رافكلاناو
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 نه ) مهل نغم ريغو ىا رطالحمىف (ىننيالو) رانلار>ومويلا كلذ ر> نه لظمال ىا لظ تعن ( لباظال)

 ارا ضر ) رالا ىا ( هنآ ) 0 ا لاو تايلر :طا ١ .بهللا رخ نم ( بهللا

 رانلا ند راطتاموه

 لق كدر ىلتملا لا رصقلاك )

 ا ء”للذلا رد
 هن ئ) ةرصق ةدحاولا

 ركب ىبا ريغ ىفوك ( ةلامج
 مهريغ تالا لمح عج
 | عج ( رفص) محلا عج

 برضتو دوس ىا رفصا

 ررعشلا هيشو ةرفصلا ىلا

 هعامترا واعمل رعتلا
 لوطلاو مظعال لامنابو
 كيمو "ليو ) نوالااف

 اهتنص ءذهناب ( نيتكتلا
 2 نوقطنال مون اذ_ه)

 ىا 00 ئرفو
 مقاوم لع صق ىذلااذه

 ددو مهب مكهت ل اداظال 8 هر راس نع"ةصشو هئيع نع ةبعشو رفاكلا قوف فن

 اك هللا رح نم مهنع نئم ريغو © بهللا ند ىننبالو  لدلغلا ظفن مهوا ال
 0000 | راو انهمظع ىف رضقلاك ةزرش لك ىا# رصقلاك ورك عر "اهنا

 روصقلا ىنءع رصقلاك ؛ ركوة اظلعلا ةرعشلا ىف نو عرضا عم وه رك ةارلاا

 6 تالاج هناك إل بمشلل ءاهلاو جوحو ةجاك ةرصصق عمج رصقلاكو نهرو نهرك |
 رفصا نوكي ةيرانلانء هيف ام رارمثلا ناف © رفص و لج عمح ةلاجج وا لامح مج |
 نوالاىف اذهو مظعلا ىف هي هسشن لوالاو ةرفصلاىلا برمضي لبالاداوس ناف دوس لقو |

 فلاح 2“ صفحو نابكلاو َءَر رح | رقو ةكرألا ةعرسو طالتخالاو عباتتلاو ةرثكلاو

 لاب > نم ظياغلا ل حلا ىهو اهب *ىرق دقو ةلاح عمج مضلاب تالامح بوقء نعو |

 ا ئا 8 وقطتسالموب اذه نايدكملل د 2 0 وب لن 2 هقافتلا و 0 ما يف اهل تهش نعمل ةئفقس

 ضعن ىف اذهو ةريطاوةشهدلا كم رق نم "ئشوا ق طن الك عفنبالا 2 قطللان ف ا اع

 _ نورذتعبف مهل نذؤيالو# ذ ذئموي عقاوركذ ىذلا 00 0 وللا |

 ىتنب الو # رح نم لظيال لظااكلذ نا ىا ©« لياظال © مهللاغلش نَعو مهناعا |

 عفدي ال لظلاكلذب اولظتسا اذا مهنا ىنعملاو منه> بهل مهنع دربال ىا 6 بهللا نم

 وراطت ام هو ةرارش عمج 0 ررعشلا رز 3 مه> ىنعإ 0 اا ٍِه بهللا رح مهنع |

 لل_غلاو رعشلالوصا ىه ىليقو هوحنو ميظعلاءا_تلاك ىنعي ©« رصقلاك 9 رانلانم |
 ”ىه لاقف رصقلاك ررمشب ىىرت هلوق نع سابع نا لث_سو ةرصق امتدحاو ماظملا

 / ةنودو كلذ قوفو عرذا ةثالث اهمطقنف ةيشخلاىلا دمعن اكو ةعطقملا ماظعلابثحخلا |

 عج ه6 تالاج 98 ررشلا نمي # هناك #9 رصقلا | وكامل اهرش دلو
 121 واك نوكت ىدح ضعن' ىلا اهضعإ عمجم نفسلالابح ىه سابع نبا لاقو لاما

 نااعا لثسو عا
 هذه نع امهنع هللاوضر

 1 م هلوث ن ءوةيالا

 م ركل دنع ةمايقلاموب

 كلذ ىف لاقف نومصت#
 : 7 ا ارا كو فا وف ملا

 م ل دشناور ,رفصا ا ةصا 0 3 0[ لاما ال اهضعبىفو نوءوصتخ

 ىوددا عار رباط مهتمدو !منوص ىلعإب مهتعد اء قومطتل الوأ نوقلاد ملاةغازن رفصلا لاا لثع © مرو اهتوط لغاب مهتع

 الك مهقطت لمج مهعفند

 َّق ) مهانذؤبالو ) قطن

 ( نوردتءف ) راذتءالا

 امر رغم ند ويب لع ففطع

 7 ١ نركلل ىا ىننلاكلس ىف
 سورنال كلذ ريتخاو نذوب ىلع فطع 5 نورذتمف مهأنذؤيالو 3 ناو الق نادال ندا مهل

 اك لساوفلا قو تل ا اعل هين كرش وا كلل نم نيك يطال
 ا ريعان فدع :(نوش ىر ) رانلا ىف ا رانلا بهل نم ( بهللان ا ) رانلارح

 0 تر ( دكا فادع انها (لبو) دود( مس ةلاجستاك ل مالتلا ى ملا لفاس 1

 زورذتع (مالكلاب )ع مهأ نذؤيال و)نطاوملاضع؛ىف نوقطنيو نطاوملا ضع ىف (نوقطنسالموءاذه) ثعبااو نامالاب

 درعلاو ريقلاك 0 مه> ران ررشبا ثيدحلاىف ءاحهنال َ وسالا 0 ٠ هه راصد ! لقو أ

 ن ]يلا و احن أعطق ىهللقو ةرفصلانه؟ ىت هاهداوس بوش هنال ارفضلبالا دوس ىعتت ٌ

 لجو نعهلوق 6# نيبذكمللذئءوب ليو © رفصا ظيلغ عومم ئثهناكمفترب ررششلااذه

 مههاوفا ىلع م اهضعإ ىفو نومصتخمي اهضعب ىو نوملكتب اهضعبىف نال كلذو



 هعمجو همضاذا ( ىذا تفكر وف ( انافك ضرالا لمحل ) ةرامفلا همت ( نييدكملل 2ع ليو )راد /

 لعش وا اناوماو 5 ةتفاك لق 7 ( اناوماو ءامحا لك بصتنا هاو مضيأل مامضلا مهاوقك تفكي 5 مسا وهو

 ىا ميل امهيف ريكنتلاو اهطبىف انتاوماو اهرهظىلع ءايحا تفكت ىا تفكت وهو انافك هيلع لدي رمضم
 الايح ) ىماور اهب اف 9 الءحو ( ةتالشر أ اا ةروس نورص# ال د م م اناوماو نودعيال ءايحا تك

 ا لمحل 1 0 ةداعالا ىلع وا :كالذ ىلع انضترده 4 نيبذكمال ذمْوَأ ليو 3"
 ردصم وا عمج و مغ 1 عاملاو مامضلاكضّشو مخي ىا كنك مسا ةتفاك «انافك ١

 راستعا ضراآلا ىلع ىردا ءاعولا وهو 2 وا مايصو ءاض ذاك عج وا هب تع

 ء ناصتنم 03 * اناوماو ءاحا ا اهراطقا
 مع

 وهو هب ماعلل 00 هل ا ةيلاطا 5 تاومالاو ءايحالا ضع مهتاوماو سنالا

 لالا وا لاح انافكو ةيلوءفملا ىلع لعجب وا سنالا

 ا تار تاي 16 تاذعا عاش ىماور اهيف انلمجو # تشالام تاومالابو
 راهنالا قاخم 6 انا 7 هاو قرع 1و قرعإ لاه اهف نأ راضرا دا

 لاَغ ىا # اوقلطنا #9 معنلا هذه لاما نيكل ذ تعدو ليو وف ا 1
 اساوصخا © اولا 3 باذملا نم #* نويذكت هب متاكام ىلا © ا
 ىنعي # لظ ىلا © اراراطضا 0 ل مهلاتتم ما نع راخألا ىلع 0
 همظعل بعشتي © بعش ثالث ىذ #9 مومحينم لظو ىلاعت هلوقك منهج ناخد لظ
 نع سفنلاب ا نال اماثالثلاةيصوص> وبئاوذلا قرفت قرف مظعلا ناخدلاىرت اك
 ةمهاولا ةوقلا وه ىلا ىدؤا!قآلوا مهولاو لايآاو سلا سدقلا راونا

 0 حا نآل وا 0 اهريكنتو هل وعفملا ىل

 تام ءام حالا ١ ىنعملا 2 0 هل

 باذعلا اذه
 ' ةءش ليق كلذلو هراسبىف ىتلا ةيوهشلاو باقلا نيعىف ىتلا ةيبضغلاو غامذلا ىف ةلاغلا |

 هلداو ءاعو ىن»ي ## انافكض الا لمحت ملا #8 ةدأعالا ىلع رداق ءادّتبالا ىلع رداقلانال
 ىف مهمضت ىنم؟ اهرهظ ىلع ءايحا مهتفكت ىنعي © اناوماو ءايحا » عملاو مضلا

 # تاختاش ىساور #9 ضرالاىفىا 4 اهيف اناعجو لف اهدلو مضت مالاك سانلامغت اهمال

 كانيقساو #9 تايلاع الابج ىندب

 ايندلا ىف ةءايقلاء وب نييذكملل لاق ىنمي # نوبذكت هب متثك ام ىلا اوقلطنا 9
 | ىذ لظ ىلا اوقلط |١ قه هلق هرمسقا مش باذعءلاوهو 1 هب مجذل ؟اه ىلا اوقلطنا

 ثعبلل نركتملاىا 7 ناب ذكملل دكموب ليو ف ةئيهو ةروص نسحاقى هانا ثدح ا

 / © نيبذكملل ذئموب ليو 9 ابذع ىنعي © انارف ءام
 | لجو نع هلوق * ثعبلاىلع رواق هيلع ردا ان بجحتا هلك اذه نا ىنعي

 تايلاع (تاخعاش) تياوث
 ( انارف ءام مانيق ساو )

 (نييذكمللذثمويليو) ايذع
 كاوفلطتا ) ةيمتلاهذج

 ىا ( نوبذكت هب مكام

 ةمايقلاموب نبرفاكلل لاه

 اهب متكىت ٍءاارانا!ىلااوريس

 ( اوةلطنا ) نوبذكت
 ( لظ ىلا )ديكو تال ريركت

 ثالث ىذ ) مثيح ناخد

 همظعل بعشتب 0

 ناخدلااذكهو يعش ثالث

 قرف ثالث قرفتب مظعلا

 ( ليو ) هقلخ انروصو
 ( دكا ١) كاذع ةدغ

 ( نيبذكملل ) ةمانقلا موي

 ركذ مث ثعبلاو نابالإب
 لاف هدايع ىلع هّينم

 ( انافكضرالا لمحت لا )

 لع (ءالحا) مفكت

 ىف ( اناوماو ) اهرهظ

 ءايحالل ةيعوالاش و اهناعب

 (اهيفانلمجو) تاومالاو
 ) ا 2 ضرالا ىف أ ا كال قرف ثالث قرفغو بهشلا غش ر راو عطس اذا 2 017 ناخ 3. نك بعش ثالث

 اهناكم ف تءا.ث الإ | هللاءايلوأ ن نول فاشل نر هيف اونوك مهل لايف ميظعلا نانا ذاع
 سهل 0م تاكا ازاحح

 تاحماث ) اهلاداو 3 ل نءو مه-ةرىل ع بعش ثالث بعشتبف ر رانا ن * قنع جر ل اا ىف ىلاعت
 ( ليو ) ان لاّشو اولح اياذع ( انارف ءام ) نيبذكملا رمشعم اي 07 هم اخوات ( ؟ انيقسساو الا

 رفلا دعب ةينابزلا مهل لوقت رانلا باذع وهو ىوكبال هلا (نوبذكت) '

 إ

 اناا ) 3 منك اهىلا )نيب لكلا (اوقلطنا )ثعبلاوناعالاب ) نيبذكملل )ةما.قلا مون )َ ددموب )باذع ةدلس 1

 رشمماي ( اوقلطنا ) باسحلا نم غا

 قرف ( سش تالثىذ) .رالاناحد نه, ( لظىلا) نيبانكملا



 ك امو قئالخلانيب هفلصش ىذلامويلا وه و ليجأتلا+ وبلنايب وهو هرمال ميظعتو رغا نينا (لضتلاةولل)

 ارق دسمداسب يوصتم ردصمةلضاىف هنال ةركن ناك ناو 1 ليو هسمال مظعت و رخحأ ب نع (لسفلا واق

 | ارع (دمو) م لع ماللد هوو هيلع وعدملل هماودو كزاهلا تان عم ىلع ةلالدلل عفرلا ىلا هب لدع ةنكلو

 فتودعب 0 الا مهعبتنمل ) ةيذكملا ةيلاخلا مثالا ( نياوالا كللهملا) هريخ مويلاكلذب (نيبذكملل)
 امفام نرخ الا نه مهلاثماب لمفن ه2 زيتطح م ىا ا رشا + ةكم لهال ديعو وتقو

 - ةانقلا ىلع كاكا انو وف لجاتا ماويل' ناب © لطفلا مونل 99: تنلغا ىعن لئماوب ذك مهنال نيلوالا
 | لصالا ىف ليوو كلذب ىا 4 نيبذكملل ذئموي ليو 9 هلع راملو ههل : ماع نإانمو لك (كازذك"") مهيبذكت
 هيلع وعدملل كلهلا تايم ىلع ةلالدلل عفرلا ىلا هب لدع هلمف راعضاب بوصنم ردضم | لعفن) عينشلالمفلا كلذ
 كلهن ىرقو دوو داعو 9 0 نيلوالا كالهن ىلا 39 هتفص وا هفرظ ذئموبو | مرح ا نم لكب ( نيم راب

 ةكم رافكك مهءارظن مهعبتن نحن مث * 6 نرخ آلا مهعبتن من © لها ىنع كله نم | ( نيذكملل ذئمويليؤ )
 ا ا د كلن ناحل نع . الانوكيف كلهن ىلع افطع 1 ئرقو | كفا ملا ) ادعوا امب

 46 نيمرجلاب لعفن 98 لعفلا كلذ لثم # كلذك #9 مالسلا مهيلع ىسومو بيعشو |[ وهو ريقح ( نيهمءامنم
 نااذكو ارب 0 نيل هاساو هللا تاي اب © نيبذكملل ُذ دامو لير مر>|نم لكب ءاملاىا ( ءانلعخل ) ةفطنلا

 || اذهو : ةرخ الا باذعل لوالا ليولانال دحاوب نيعضوملاىف قاعوا يذكتلا قلطا (| رقم ( نيكم رارق ىف )

 | كقلخت ملا 8 برعلا مالكىف عئاش نسح ديكوتلل ريركتلا نإ عم ايندلا ف كالهالل || لحد حرلاوهوهيف نكمت
 اردق ىلا مرا وه 6 نيت رارق ىقءانغ ل ةياذ ةرذم ل ةقطن 3 لاخلا ( مولعم ردق ىلإ )

 ١ كلذ ىلع * انردقف 3 ةدالوال ىلاعت هللا هردق تقولا نم مولعم رادقم ىلا مولعم | 0 ىلا ارذؤم ىا

 'نحم '؟ * نور مقا 2 لديو هانردقف وا | ل داقلا ديدشتلال ناايكلاو هنأ ةءارق هيلع لديو هانردقف وا | هللا هفع دق مولعم تق ولا نم

 مغ * قئالخلا نيب هيق 5000 مو م نا لاق 3 لصفلاموبل 9 ىلاعت لاقف

 كلعا امو ىا 4 لصفلاموبام كاردا امو  ىلاعت لاقف اليوهتو اهظعت كلذ عبما |

 ”اعملاو ةودلاو ديحوتلاب ىا ©« نيبذكملل دموي ليو 8 هتدشو هلوهو لصفلاموس |
 باذعااب ةيضاملا مثالا ىنعي # نيلوالا كلهم ملا 9 ىلاعت هلو © باسحلاو ثعبلاو 00

 رفكلاف مهلييس نيكلاسلا ىني © نيرخ الامهعتمن 9 مهلسر اوبذك نيح ايندلافف | منا كي لعل
 كيذك و مسوهيلع هللاىلص ادمم مهبيذكشس مهكلمنىا شيرقرافك مهو بيذكتلاو | لوالاو نمت هياعنورداقلا
 .نيذكملل ذئموي ليو © نيمري مهنوكل كلذ مهب لعفن امنا ىا 8 نيم رجب لعفن | ىلعو مفان ةءارقل قحا
 ىلا 9 محرلا ىنعي ©« نيكمرارقف ءاناءخطل 8 ةفطنلا ىنعي © نيهم ءامنم مكقلخت ملا | ةفطن نم هلوقلو ديدغتلاب

 © انردقف #8 هريغ كلذرخلال ىلاعت هلل مولعم وهو ةدالولا تقو ىنعي 6 مولعم ردق | :
 اان ردقلاىا © نورداقلا معنفإ# اريدقت كلذ انردق ىا ريدقتلانم ديدغتلاب ىرق | و عا 1 اك ا . | قئاللان.(لصفلامويل)

|| 

 كلذ انردقف (« انردقف )

 ) نورداقلا )ارده

 نورداقلا معنف ادكش كك ءسومتو هقلخ ىلع انردق ىا 0 ٠ فيلا ئرفو كلعا ام ( 12 9 2 5

 || دحر (ذئموي) باّذع 70117 رانلا ىف تح لاش ومدو حيث نم مهج ىف داو ) ليو)د لصفلاموس

 51 م )توم اوباذعلاب (نيلوالا كم مملا)توملادعب ثعبلا و لوسرلاو باتكلاو هللا ) نييذكملل م0 ةمايقلاموي

 - كموقنم ناكل ( نيم رحلا,لعفت كلذك ) باذعلاو توملاب مه دعب نيقايلا نيرخ الا نالوالاب دن ( نيرذ لالا

 22 ةمايقلاموب (ذئمو) باذع مناع ) ليو)
 ذكملا رمشعمأي (يكلخت م) ثعبلاو نامالإب كموق نم

 1 "هام نم) نيب

 ثاةعست هحورذ تقوولا (مولعم ردقىلا) :ارئاحر زي رح ناكم ىف ( نيكمرارقىف هانلعش) ةفيوض ةفطن نم( نيهم

 مل (نورداقلا معتق ) ة 0 ارملا حرف هقلخان روصف لاش وهقلخ ىلع انكلملاغ ا ةقلخ (انردقف) يك اوا لفاؤوأ



 ةيلعلاب نياوالا ىلع امهيصنو رذنملاو رذاعلا ىنعمي وا راذنالا ىنمع ريذنو ةرذعملا ىنعمع

 معيام وا ىجولا هب دارملاناىلع اركذنم ةيلدبلاوا نيلطيملل ارذنو نيقححلل ارذعىا

 ةزمحو ؤرمع وبا اهأرقو ةيلاطلاب كلاثلا ىلعو رفكلاو نامالاو كرششلاو ديحوتلا
 ىذلا نا ءانعمو مسقلا باوج © عقاول نودعوت امنا 8 فرفحتلاب صفحو ىفاسكلاو
 بهذاذا تقحم © تسمط مولا اذاذ # ةلاخال نئاك ةمايقلا ؟ىج نم هنودعوت
 أ فسني بلاك تفسن لالا اذاو 8 تعدص #4 ترف ءاوملا اذاو  اهروز
 مالا ىلع ةداهشلل هيف نورضحي ىذلا اهتقو اهل نيع 6 تنقا لسرلا اذاو 88 فدنلاب
 ورم ناار ل اظحي تناك ىذلا اهتاقيم تغلن وا هلبق مهل نيعشال هناف هلوصحم

 لجالا برضو ثرخا موي ىال لاف ىا © تلجا مون ىأل # لصالا لغ تتقو

 نا ثلاثلاهجولا * ميظعتلا ليبس ىلع مجاظفل 0-00 امئاو هدحو ليريج وه قللملا

 لوألا ىف ةعناتملا نإ رقلاث أنا افرع ثالسرملاو مو نا رقلاتأانا اهرلا
 نإ رقلاتايا ىنعي افصع تافصاعلاف ريخو فرع لكب 6 هيلع هللا ىلد ده ىلع

 تارشانلاو ربكتملا تيالاوهؤ تصيلاك اهلهم ىتح .ديعولارك ذب كاواشلا قصف

 تاقرافلاف:نيفولاب واق ف ةفردلاو:ةءادهلاراؤثأ رسقنت نا رقلاث انا نا ىف ارش

 نأ رقلاثايا ىنعي ارك ذ تانقلمل) لطابلاو قحلانيب قرغت نا رقلاتايآ ىنعن اًقرف
 سبل هلا عبارلاهجولا « نيئمؤملابولقىف رونلاو نامبالا قلب ىذلا ميكحلارك ذلا هو

 ىلاعت هلو ةارلانؤوكت اذه: لف هنه ادخاو ايش نم |تانلكلاه ذهن: دارأإ
 هلوّم داراانوكيو حايرلا ارمثأ تارشانلاو افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو

 ةكمالملاو حايرلانيب ةسناجملامو تلق ناذ ةكتالملا ارك ذ تايقلملاف اقرف تاقرافلاف

 مهئاكر > ةعرسو مهتفاطل بيس مهف نوداحور هك الملا 3 عج ىت>

 ارذع مسقلاىف امهنيب عمجا نسخ هجولااذهنم امهنيب ةسناجلا تاصخ حايرلااوهباش
 هذهو هقلخ ىلاهنم ارذنو هللانم ارذع لق 1 هللانم راذنالاو راذعالل ىا ارذن وا

 اهتيحمو ةعاسلا صا نم ىا # نودعوتام نا 9 ىلاعت هلوق مسقلاباوجو ماسقا اهلك

 رشلاو يخل نما هيلو دغول اف نإ ءاشف لق 7 ةلاحم ال لزان ناكل ىا مقاول

 ليقواهرون ىحم ىا * تسمط موهنلا اذاف #9 ىلاعتلاقف عقب ىته ركذ مث مكب عقاول

 6 تلجا موي ىال ف مالاىلع اودهشبل ةءايقلاموي وهو مولعم موي تاقيلل تعم
 ىعملاومو. !١١كلذ ع ند هدايعل بج لك هب 6 نبل لحالا برضو ترخاىا

 ديالا نام مش م نما ن“ مظعتو مهمذك ن 0 000 د مويلا كلذ ىف ل رلاتمءمج

 نبا ةءارثكا

 ىلعوا اركذنملدبلاىلع ؟تالسرااةروس) امهءاصتناو ركشلاو <41 2- رفكلاكلءف ىلع فوخاذا رذنا
 (نودعوتامنا)هللوعفملا
 ىحنم هنودعوت ىذلانأ

 ناكل (عقاوا) ةمايقلا موي

 باوجوهوهيفبيراللزان
 انه ىلا فقو الو م.قلا

 مسقلاب باو_لا لصول
 اا اع مولا ا50)
 اهرون بهذ وأ ت.#

 فوذ# اذا باو>و

 وهو اهءاوج اهيف لماعلاو

 ةهودحمو لصفلاعوقو

 هرسشب لعف لعافمولاو
 ءاع اا اذاو ) :تدنمط

 تانفير ,( تحرت
 (تفسن لاجل ااذاو) اباوبا

 اذاو ) اهنكااما ند تعلق

 تو ىإ ا( تتقا لسزرلا

 تلدباورمع

 ىءمو واولان م ةزمهلا

 انو نييدت لسرلا تيقوت
 ةداهشال فن وهرمض# ىذلا

 (تاجاموب ى ال) مهما ىلع

 هو تاهماو ترخا

 ند تبق 3 مون ميظمت

 0 تقولك ا

 ارذع لاّقو ايمن ارذن وا

 دااد.عوارذتوا| ا و

 مل ل ىلا تفس لاجلااذاو 8 تحتف ليقو تقشىا © تجرف ءاعسلا اذاو 9 تقحم

 ْ ىا دحاو اهانعمو واولاب تّتقو 'ىئرقو © تنقا لس رلااذاو #8 اهنك اما نم تعلق
 اك[ ) هانم انذو

 هتالاق ناكلاو
 لزا 0 ( عقا ولآ

 اذاو) و اما را (تنثز لاخلا اذاو) تقشلا ( ترو ءاشلا|ذ) اح وضٍبهذ:(تسمط م وجنلا اذان)لاقفا

 لحو نع لاقف نيب م اهيحاص اهلحا مو ىال لوس ءاشإلا هذه ( تاحا مويىال ) تعمج ( تتقا لسرلا



 : ؛ أ / 1
 . هرماوأب نهلسرا ةكنالملا نم فئاوطب ىلاعثو هلاحيب ميقا (ارذن وا ارذع ارك ذ تايقلملاف ارق تاقرافلاف

  ضرالاىف عئارسشلا نرسشنوا ىجولاب نهطاطلا دنع وحلا ىف نهتغا نري مهنم فئاوطبو نيضمىف نفصعف

 "نيب نترفف نيح وا ام لهمخلاو ه4 48٠ رزؤع رنكلا ؟نورشعلا وعساتلاع ردا ىوملا شومتلا لن ةفا

 نيقلأف لطالاو قحلا
 ميلع ءاسالا لا ارك

 نيروحلل ارذع مدلحلا

 مقا وا نياط.مال ارذنوا

 نهاسرا باذع حايرب

 نةرفف ولا ىف نبا_ىسلا

 ارذع اما اركذ نيقلاف

 هللاىلا نورذ تي نذل

 اذا مه رافغتساو مهتبوتب

 ٠ اراذنا اماو اهتوركشيو

 نو.سشو نوراشإ نذل

 ناعجو ءاونالا ىلا كلذ

 راعقأاب اذا دللا تاشفلت

 ىا لاح اقع ةينكلا

 ولَءس رفلا ف رمك ةعباتتم

 نا سحالل ناسرا ىا

 ارمشأو افصعوفورعملاو

 ور«واارذتواناردصم

 دامحو ركبنا ريغ قوكو

 ناردصم رذناو رذعلاو

 نهوةءاسالااحاذا ردع نم

 بامحلاب لاَش و رطللاب

 لاش و رطملاب تارشانلا

 نورمثني نيذلاةكتالملا مه
 تاقراهفلاؤ ) ناتكلا

 قرف ىنلا نا رقلا تايا ىه لاّقو لطاللاو قملا نيب نوقرش نيذلا ةكتالملاب ةاو ( اقرف
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 || ةعباتتم ءماوإب هللا نهلسراةكتالملا نمفئاوطب مسقا «# ارك ذتايقللاف اقرفتاقرافلاف
 | قوما سوفنلانرسشن وا ضرالا ىف عئارسشلا نرمشن و هما لاثتما ىف حايرلا فصع نفصعف
 | نيترصلل ارذع اركذ ءايبنالا ىلا نيقلاف لطابلا و قلل نيب نقرفف ماعلا نمنيح ولا لهيلاب
 مالسلاو ةالصاا هيلع دمح ىلا فرع لك ةلسرملا نا رقلا تاياب وا نيلطبمال ارذن وا

 ]| برغلاو قرشثلا ف مكحلاو ىدهلاراث ١ نرمشنو غحنلاب نايدالاو بتكلا راس نفصعف
 ةلسرملا ةلماكلا سوفنلابوا نيملاعا نيب اهف قحلا زكذ نيقلاف لطايلاو قحلا نيب نقرفو |
 نةرفف ءاضعالاعيمج ىف كلذ را نرمشنو قلاىوسام نةصمف اهلامكتسال نادبالاىلا ظ

 ثر اركذ نيقلاف ههجو الا اكلاه ءوُد لكن وريف هسفن ىف لطابلاو هتاذب قحلان |
 ةمجر حابدو نفصمف ناسرا باذع حابرب وا هللا ركذالا ة لى رقلا] نوكيال

 اهبوبه دهاش اذا لقاعلاناذ هل نيبست ىا اركذ نيقلاف نقرفف ولا ىف باحعملا نرسشن

 ةلعلا ىلع هباصتناو ركللا ضيقت اما افرعو هتردق لاك رك ذتو ىلاعت هللا ركذ اهراثا و
 لاحلا ىلع هءاصتناو سرفلا فرىع ند ةعب ادتملا ىنعع وا فورعملاو ناسحالل نلسرا قا

 تاملكلاهذهىف اوركّذنيرسفملان العا ©ارذنوا ارذع ارك ذ تايقلملاف اقرفتاةرافلاف

 || ةعباتتم تاسراحايرلا اف عتالسرملا ىنعموحايرلااهرساب دارملانالوالا * اهوجو ل

 | بوبهلا ةديدشلا حايرلا ىنعي افصع تافصاعلاف اريثك ىا افرع ليقو سرفلا فرك

 || هتحرىدب نيب ارمشن اهلسرا ىتلا حايرلاىه لبقو ةئيالا حايرلاىنعي ارسشن تارمشانلاو |

 قرت ىتلا حايرلا ىنعي اقرف تاقرافلاف رطملاب ىأتو باحمسلارسشنت ىتلاحايرلاىه ليقو ١
 تعلق ةديدش ةفصاع تاسرا اذا حايرلانا ىنعي اركذ تايقلملاف هددينو باصحأ

 نؤلطف بواقلاىف دابعلا فوخ كلذب لصحف راث الات ريغو رايدلا تبر>و راجيشالا
 دنع بواقلاىف ةفرعملاو ركذلات لا اهناك حايرلا كمآ تراصف هنوركذيو ىللاعت هللاهلا |

 تالا رملا ىنعمو ىلاعت هللامهلسرا نيذلا ةكتالملا اهرسأب دارملازا ىناثلاهجولا * اهبوبه
 نبا نع ةياور لوقلا اذهو هيمو هللارصانم فورعملاب اولسرا نيذلاةكتالملا افرع

 حايرلا فصمك مهلوزنو مهن اريط ىف فصحت ةكتالملا ىتعي افصع تافصاعلا) دوءسسم

 ليقو مهتح ا اورششن ضرالاىلا اولزت اذا مهنا ىنعي ارسشن تارشانلاو ةعرسلا ىف

 سابع نبا لاق اقرف تاقرافلاف ةمايقلاموب لامعالا نيواودو بتكلا نو رمشنب نيذلا مه

 ' اول ةكتاللا تبارك ذ تانيقلملا» لطالاو قحلانيب قرش اع ىتأت ةكئاللا ىنعي
 ]| نوكي اذه ىلعف ةصاخ نا رقلاوه ركذلانوكي نا روج ليقو ءايدنالاىلا ركذلا

 (قللا) 5
 ايحو تاللزتملا مسقاو ( اركذ تايقلملاو) حايرلا ن هثالثلا ءالؤه لاهو مارطاو لالحلاو لطابلاو قحلا نك

 " !صاارذع لاّمو امارح ارذن وا الالح ارذع لام. و هباذع نم هقلخل ( ارذنوا ) هلو هروجنم هلل ( ارذع )



 ظ

 06 نقتل ) هللاءاشنأ الا ) لنو ورمعوباو اشو 07 ءالابو هللا ىلا ليسلاداْحنا (نواثتامو) هلوسر عابنا

 ةعاطلاق ةكشملا مومعل وه لق و كلذ هرايتحا هئم ماع نم كلذ هللا ءاشبإ ائاو هللا ةشم تقوالا ىا فرألا

 ( امك )لاوحالا نم مهنم نوكيامب ( اِهلع ناك هللانا ) ةلزتمملا ىلع انل ةيح نوكيف ناممالاو رفكلاونايصعلاو

 ىلع هجن ا وهو لاح همهحرب كأ همنح ( هتح رى ) نو“ :مّوملا , محو ( ءاشي نم لخد,) لاعفالاو لاوقالاىف اب ايصم

 لكلا ناعا ملا 4٠ 6-2-2 اتالسر 1 2 قف يقاس هز ا هه دق نولوش هلع ةلزمملا

 ءاشينءلخديناىلاعتهلاو ا كةوديإ كيذ نوافتامو ©« َتاءاشب نا الا نؤاغت امو # ةعاطلا هللا"
 ماع ىذلا وهو هتمحر ىف أ ءا لان نواس !ضاغ ىاؤا ورع وناو رثك ا و مكتيسشم هللا ءاشب نا

 ىدسهلا راتخم هنا هم ا هتمكح هيضتشام الا ءاشيال © اميكح ف دحا لكل هأتسي اع © اعلع ناك لا نا ف
 نيرفاكلا ( نيلاظلاو ) | مهل دعا نيلاظلاو #8 ةعاطال قيفوتلاو ةيادهلاب # هتمحر ىف ءاشي نم لخدي

 ىف ةدابعلا اوعضو مهنال || للا قباطيل افك وا دعوا 0 مهل دعا هرسسشب لعش نيملاظلا بصن ## اها اياذع
 لعش بصنو اهعضوم ريغ ماسو هيلع ىلاعت هللا نى ىنأا نع © ءاذكتبالا لع عفرلاب 'ىرقو اهلع كوطغملا

 | 017 روذه ٠ سف كاس

 ًاناكودعووجت (عياا ايادع

 ك0 توام ةئاوس

 كرا نع راش تب ارش تارشاسللاو افصع تافصاعلاف افرع تالسرملاو 9

 تافصاعلافافمعتالسرملاو))) هتديشمو دسعلا رايت>اىلاوهو ىلاعت هللا ىلا برةآلا نع ةرابعوه ليدسلاذاخما نولاوش

 ارششن تارشانلاو افصع © تلاءاشيناالا نؤاشتامو © ةي الاقايسيف لجوزعهلوق مهيلع دريو ةنسلا لهالاق
 د.ءلا لعفل ةمزلتسم هللا ة هسا هيلا سمالان ال ىلاعت هللاةمسش 2 الإ ندا مل ىا

 الا ) نامالاو رذكلاو هام اء ناك هللازا # هنأش ىلاعتو هلالج لج هَللاَةيشع دل نع ردصيام عيمجن
 اًاشتنا كل (ةاءاشيدا هملع عم مهقلخ ثيح ىا « انك #9 مهنم نوكي امو هقلخ 0 ىا

 لع ن2 يانا ) كلذ 4 ترسف ناف هتنحف ليقو هند ىف ىا 04 هتحر واح نم لخدي 9 م

 رشثلاو ريخلا نءنؤاشت ا هللا ةئيشم بيسإ ةنجلا ل وخد ناك ةنيلاب ترسف ناو ىلاعت هللا نم كلذ ناك نيذلاب

 اًذاشتالزا كح (اميكح) | فع # نيملاظلاو #8 قاقحتسالا بسال هناسحاو هلضفو هنأش ىلاعتو هلالج لج

 « نوسحل اآو كم تالدولا روج

 رمشلاوربحلا نم(نؤ ل :امو)

 ءاشنامألا ريثلاو ريخأ نم ملعا 0م هللاو ام ىا 2 اعلا ااذع مهادعأ و نكرسشملا
 (هتم-ر ىفءاشب نهلخد.) « نونامثو ةثامو ةبا نوسمح ىهو ةيكم تالسرملاةروس ريسفت

 مالسالا نب دبءاشي نم مركب « افرح رشع ةتسو ةئامئامثو ةلك»
 كلذل دانهأ ناك ند 1 0 8

 5 | ه2 ميحر ل - ا همحرلا هللا
 ) 5 ا كرمشملا ارسشن تارشانلاو افصع تافصاعلاف اقع تاللس رماو 7 لجو نع هلوق © | *

 اهلكىهو تالس 10008 ىلا ةروسلان موف مهبولقىلا هعحوصاخم اميجو (اميلا اياذع) ةرخ . الاىف ابرق !باذع

 (ميحرلا ن نمحرلاهللا مس ) © اذرح رسشعةتس و ةئاماع اهتورحو نوناث و ىدحاو ةئام ايئالكو نوح اهنا

 سرفلا فرعك اريثك ةكئالملاب هللا ممقا لوب ( افرع تالسرملاو ) ىلاعت هلوقىف سابع نبا نع هدانسإبو
 مقا و ( اننصع تاقعائلاف ) لفارتلاو لشاكتمو لير 2 قورلا اولنرا نيذلا ةكئالملا مهلاَشو

 مسقاو ىنعي رطملاب ( ارم ت تارششاسلاو ) موقلا لزانم نم ترذام فصعلاو ةديدكلا فداوعلا حايرلإ



 ١ هددأ ةعاط نع ىمم اذاو اهدحا ةعاط نعال امهثعاط ٠ نع ايهنم نوكَف عمجلل واو !|نال أهدحا عسيطلإ نا زاحل

 كير مسا 551 روت الو ا 3 عطنالو ىا الو ىنعمي وا ليقو ىهنا اعيمج امهتعاط ٠ نع ناك هليعن ال

 ةالص لصف ليالا ضعنو ( هلدحم“ او لالا نمو ) رصعلاو رهظلا ةاللاص ( اليصاو ) رجقل ا ةالص م ل

 ليلا نم اليوط اعيزه ل ىإ -7:1]ز2- ( البوط نو رمشعلا و عساتلا» زجلا) اليل هسو ) نب ءاشعلا

 هلت وا هفصن وا هشلن

 أ ةرفكلا (ءالؤه نا )
 امرئؤي (ةلجاعلان ويح )

 نورذيو ) ةرخ الا ىلع
 فاخوامهمادق (مهءارو

 مويوهو هنن ؤبعبال ديدش
 لقت هدءادشنال ةمايقلا

 مه انقاخ نت ) رافكل ىلع
 (مهرسا)انمكحا(انددشو
 سابع نبانع مهقلخ ىا

 ١ ءارفلاو امهنع هللاىضر

 مهلاثما انلدب انئش اذاو)
 انئش اذا ىا ( اليدبت
 انلدبو انكلها مهكالها

 عيطي نم ةقاا ىف مهلاثما

 نف) ةظع (ةركذ:)

 (اليبس هير ىلا ذُحماءاش

 هلتعاطلاب هلا برقتلاب

 لص(كير معا ذاو)

 (اليصأو ةركب) كبر صأب
 ىعل ايسشع و ةودغ

 رهظلاو نيقلا العد
 لساللا نمو ) رصعلاو

 ةالص هللصف ( هلدجاف

 هدسو ) ءاشعلاو برغل

 (ءالؤهنا) ليللاة”لصد.اخحا نود هيلع ةصاخ ناكلاَش :وعوطتلاوه وليدللاىف هل لص (اليوطاليل

 مهءأ دوزورذبو ( امندلل كمكلا (ةلجاعلان ويح) 2ك لها

 رسا انددشو) ةكم لها ىنعي (مهانةلخ ن) هياذعو

 روعلا : تكل | هال وه: انكلهال انكش ول لوم 6 داها '(اليدم )

 أ لعلو ىلاعتهل لصف للبالا ضعبو # هل دجسساف ليلا نمو 9 امهيتةولوانتي ليصالا 3 ظ
 | ةفلكلا ديم نم ليالا ةالص ى امل فرظلا ميدقتو ءاشعلاو برغملا ةالص هب دارملا |

 َ اسخلا ةالصلا تيقاول ةمماح ة هن الآ نو اذه ىلعف ءاشعلاو برغملا ةاللص ىعل أ

 ١ ليقو للللاب روهتلا وهو ةبوتكملا دعل عوطتلا ةالص ىنعي 7 اليوط اليل ىو 9 |

 ' تاقوالا عيمج ف ىلاعت هللاركاذ نوكينا دوصقملاو ناسللاب ركذلاوه ةي الام دارملا | ةدوسسلا ( هذه نا )

 | مسا ركذاو © روظحم ريغ هد لكل اننا امهم والكب نا” رقكلاو 3
 ا رصعلاو رهلغلاو را ىلع مد وأ 0 ىلع موادو 5 اليصاو هك كب

 'ءالؤه نا © ليللانم ةليوط ةقئاط هل دجحأو # اليوط الل هيمو # صولخلاو

 | « القث اموي # مهروهظ فاخ وا مهماما © مهءارو نورذيو ةلجاعلا نوبحي
 '0 وف دلع يلو هب سسأال ليلمتلاك وهو لماغل لتهالا ليقتلا نم زامتسم اديدش
 انلدب انئش اذاو #8 باصعالاب مهلصافم طبر انمكحاو 4 مهرسا انددشو مهانقلخ

 ”اونن رسالا ةدشو ةقلخلا ف مهلاثا انلدبو مهانكلها انئش اذاو © اليد مهلاثما

 | ةيعادلا ةوقو ةردقلا ققحتلاذاو عيطي نم مهريغ الدوا اذإب ”جكلذلو ةيناثلا ة ًاشنلا
 ا دايس رىلا ذختا ءاش ف ةمرقلات اي الاواةروسلاوىلا 5 ةراشالا د 0 دما

 ؟كيرل لصو ىنعملاو ةالصلا ركذلا نم دارملا لق« يار هع كاع اركذاو 9

 )© هلدجلاذ للا نمو 8 رصعلاو رهظلاةالص ىنعي نا. اماو ميصلا الص ىنمن ةركب

 رافك ىنعي © ءالؤهنا # لجو نع هلوق * هنلاسلو هبلّش راهلاو ليالا يف
 ىنب 4 مهءارو نورذيو # ايندلاىهو ةلجاعلا رادلا ىنمي 4 ةلحاعلا نوح وف

  نونمؤيالف هنوكرتي مهلا ىنعملاو ةمايقلاموي وهو اديدش ىنعي © اليقث اموي 9 مهماما
  ىا » مهرس 9 انك انيوق ىا * انددشو مهانقلخ ن 1 8 هلزوامسبالو هب

 'رسالا لقو باصعالاو قورعلاب ضعب ىلا اهضعب انددش مهل اصوا ليقو مهقلخ

 | مهلاثما انلدب انئش اذاو #9 اضبقنا ىذالاجرخ اذا هلا كلذو طئاغلاو لوبلا ىرجت

 | © ءذهنا © مهن الدب مهانلعجف مههابشاب انيئاو مهانكلها انْئش اذا ىا © اليدين
 :دلا ىف هسفنل ىا © ذذنا ءاش نف #9 ةظعو ريك ذت ىا # ةركذت 89 ةروسلا ىا
 'ةيردقلا اهب كسمتامت هذهو هيلا برقتلاو ةعاطلاب ةلسو ىا © اليبس هءر ىلا ©

 (نواوش)

 اديدش ( اليقث اموب ) مهماماامل لمعلا نوكرتي (

 ىنعي ( مهلاثما انلدب انئشاذاو ) مهةاخ اسوق 0

 : 0 مهنم اريخ انلدبو ة

 .اعجرم ( اليس )هير ىلا كلذ نشأ لكلو ءاش ن ( هر ىلا ذختا ءاش نه ) هللا ند ةظع ( 025 ةروشلا



 ديرثأل ريسألاو مينيلاو نيكسملل مئلُق ثيح اندئع ايضرص الوبقم ادوم ( اروكشم مكبعس ناكو
 دك أت ىلع دك أت نال امسا هعاّمبا دعب ريعشلا يركن « اليزمت نآرقلا كيلع انلزن نحن انا ) اروكشألال

 من ىف رقتسل 5 5؟ا/]- ليزتتلاب هللا صاصتخا ىنع

 0 ا ك6 مكيعسس ناكو 0 مهب اون نم 5 نا ةراكشإلاو لوقلا دا ىلع

 ةركلل امم انارفم فواز نارا كلغ الز: نحن نإ ف عيضم ريغ هيلعىزاجم

 6# كير مكحل ريصاف #9 هب ليزنتلا صاصتخال ديزم نا عم ريمضلا ريركتو هتضاقا
 لك ىا # اروفكوا ام مهنم عطتالو و 9 مهريغو ةكم رافك ىلع كرصن يخت

 واو هيلا ىعادلا رفكلا ىف ىلافلا ن.و هيلا كل ىعادلا مسالا يكتم نه دحاو

 هنوعدبام رابتعاب ميسقتلاو ه هب لالقتسالاو نا.صعلا قاقحمساىف نا.س امهنا ىلع ةلالدلل ا

 ةعواطملا ن 05 نا ىعدتسي كلذو امهل هناب رعشم نيفصولا ىلع ىهنلا بتر 7 ناف هيلا .

 210111010100 مكلابعإب مكل وهف تقولا اذه ىلا مكل هللاودعا
 هيلع مكن ركش ىا © اروكشم مكيمس ناكو #9 ةرخ الاف مهلمدعا دق هنا نينمللا
 نم ليلقلاب مهنم ءاضر وه هدابعا هللاركش ليقو باوثلاوهو هنم لضفا مساو ا

 ىا «كيلع انلزن نانا لجو نعهلوق * تاريخا ن هريثكلا مهايا هؤاطعاو ةعاطلا ا

 ىنعملاو ةدحاوةلمحهلزنن ملو يآ دعبةيا اقرفتم س انعئالاق 0 نأ رقلا# دراي

 لك صيص# ىضتقت 11 رفتم نا رقلاكيلع اننا ١
 هلزنا ىذلاناو هردص 4 0 م انو ك0 هللا ىلص هللال وسر باق تيب كلذن»

 رافكلالوق ا ةشحولا كلت لوزتا رححالو ةناهكب سبل هنم ىجو هيلا
 ليقو ةضحلا ةمكحلانم ىهف هتادارما ىا ؛# كير مك ريصاف 9 ةناهكوا رح هنا
 ىا فيلاكتلا ميج ىف ماع وه لبقو لاتقلاىف نذالا راسا ىف كا يحلل 4 ءانييل

 تاعاطلاو تادايعلاك اصاخ افياكت تناكءاوس هب هللا مكحام لكفف كير محل ريصاف

 مهنمعطئالو 3 كلذ ريغو قاشملا لمحتو ةلاسرلا» ١ و غييابتلاك ريغلاب اقلعتم اماعوا
 ةالصاا تضرف امل هلا كلذو لهجابا هب دارا لبق اروفكو ىني © اروفكوا امثأ 1

 نطل نس ا ا ا يع سا ماسو هيلع هللاىلص ى هنا لع

 الاق امها كلذو ةريغملا نب ديلولا روفكلابو ةعسر نب ةبتع مثالا دارا 0 هقنعإ

 نع عجراف لاملاو ءاسنلا لجال تعنصام تءنص تكلا م اسو هيلع هللاىلص ىنللا

 انا ديلولا لاقو رهم ريغب كيلا !هقوساو ىتنبا كجوزا 7 ةثع لاقو ىمالا اذه
 نافذ هب ا ىلاعت فا سصمعاللا اذه نع مجراق ى ذر ىت> لاملانم كيطعا

 ةيضعم ىا ىصاغملا ىلع مدقلاوع مث الامعن تلق روفكلاو مث الانيب قرف نم له تلق ْ

 دقف هللاريغ دنع نم نال سكمن الو ما روفك ل مف دحاحلاوه روفكلاو تناك

 دوصقملاو نيعمتق ود 7 ىش 2

 هيلع ة همم دل ءاصع دّقؤ هللا ريغ دنع 0 هنأل نافصولا ناذه هةحىف عمت

 سيرو ع حم

 هلا ملسو هيلع لارض < ناسا رود , ىلا زل

 نكيمللزاملاوهناك اذادهنا

 5 الا اًنرفم هليزنت

 ريصاف ( ةرااصملاب سعال

 خيل ك يلع ( كير مكمل
 ةدالا لادع او ةلاسرلا

 ىلع كب ” رمصت ا و

 ةكم 0 نه كئادعا

 ن* 0 مالو
 أ اوف رع هلل :رفكلا

 املاكار ) عا ( رفظلا

 هذا ككل اعاد ملا وه

 امل العاف ( اروفكوا )
 هيلا كل ايعاد 0

 ىلع هوعدل نأ ان مك مال

 لعق ىلع م نعام ىلع

 ريغ 0 0 وا مثا وهام

 0 الو مث ملا

 0 ىلع مهدعاس

 مثالا لبقو ثلاثلا نود
 مم املل باكر ناك هنال هيشع

 ديلولاروفكلاوقوسفلاو ||

 رفكلاىف ايلاغ ناك هنال

 نا يهاظلاو دو>جلاو

 ىا رفاكو مث لك دارملا

 ىم اذاو امدحا عطقال

 هئيعبال امدحا ةعاط نع

 امهتعاط نع ىبهن دقف

 واولا,ناكو ا واق رفتمو اعم

 اقرفتم (اليزتت ) نا رقلاب ليربج ( نا رقلا كيلع اناز“ نحن انا ) ةدايزلا ىف ال وبقممكلمع ( ار وكشم مكيعس ناكو (

 ( مهنم عطئالو ( كير ةلاسر غيل ىلع لاَّشو كير ءاضق ىلع 4 كير ممل ريمتاف ( ةروسو نتا هنا

 ةمعسر نب ةبتع وهو هللا ارفاك ( اروفك وا ) ةريغملا نيديلولا ىنعي اباذك ارحاف ( امتا) شيرق رافك ن



 لوالاعفربو سدنس ىلع اج ىلبعو ةزج اهرحو صفحو عفان بالا ىلع المح امهمفرب ظيلغ ( قريتساو 0

 نم رواسا) فوطيو ىلع فطع 5798+ ( اولحو ) ؟نورمشعلا وعساتلا» رحلا» مه ريغهسكعواىئاثلارجو

 ةكئالملاةروسىفو ع ةضق 5

 نبا لاق اًواْؤلَو بهذ
 لها نم دحا ال بسملا

 ةثالث هدب ىفو الا ةنجلا

 هضف نم ةدحاو ةروسا

 ىرذ>اوبهذنهىرخاو

 ( مهرمهاقسو ) واول نم
 كفن رشتلل لاتهلا كلا

 نا لليقتو صريصقتلاو

 مهياع نوض 0 ةكئالملا

 هلو نوبايف بارشلا

 لاط دقل نولوّشبو مهنم
 مهاذاف طئاس ولا نمانذخا

 مههاوفا قالت تاساكب
 بيغ نم فك ا ريشب

 (ارويطانارشا) ذاع ىلإ

 ايئدلارمشكس جرب سيل

 عرمشااب اسجر اهنوكنال
 | مث فياكت الو لقعلاب ال

 5 رصعل مل هنآل وا

 هسودنو ةرضولا ىديالا

 لهاللاَش ةسندلا مادقالا

 معنلا ( اذه نا ) ةنلا

 أ مكلامعال(ءازج مك ناك )

 مهفانك | ىلع ( مهيلاع )

 بام ) فلالاب ن ارقزا

 | ىراك هاصقا قرر ماع فلا 5 ريمسم كلم رظنس ةلرتم ةنلا لها قدا ثيدحخلاىفو ا

 | توكلملا ايافحوكلملا ايالحن هسفن شقتنناوهو كلذ نم رثكا فراعللو اذه هاندا || 2* رواجا ماب نوع

 | عفرلاب ةزمحو عفان ارقو مهيلاع ريبك كلم لهاو ىا فاضم ريدقت ىلع اكلم وا ْ

 ١١ ناكمال بهذ نم رواسا هلوق هفلاخ الو مهيلع فوطنو ىلع فطع © هضف نم |

 | ىلاعت هلءاف مهلامعاب فالتخاب فاتح ةنْلا لها ىلح ناف ضيعتتلاو ةيقاعملاو عملا |

5 08 2" 1 1 
 ىا# مهلا © لاقتنا الو هللاوزال اكلم هانعم ليقو مهيلع كيال نانكتسا رغو ظ

 | محولعب ١ قريتساو ريض> سدنس باي مهيلاع 9 توربخلا سدق راوناب ئضتسي
 مهتبسحو ا مهيلعيف مهنءلاحلا ىلع هيصنو ظاغامو اهنم قرام رمضخلا ريرحلا باين

 هناف ىنعملاب نيدتع لع المح رجلاب رضخ ركب وباو ريثك نبا ارقو باي ريخ هنا ىلع

 | نكلا ورمع وباو صاع نبا ارقو بايث ىلع افطع مقرلاب قربتساو سنج مسا

 | لصولاة زم قريتساو 'ئرقو رجلا ىناسكلاو ةزمحو عفرلاب صفحو عفان اهارقو
 اارواسا اولحو © بابثلانء عوتلا اذهل الع لج قيربلانم لعفتسا هنا ىبع عفلاو

|| 

 وا ةضفلاو بهذلاتوافت توافتت اراوساو اياح مهيدياب هولمعامل ءازج مهيلع ضيفي

 ا كلذو مدلل اذه نوكينا زوج اذه ىلعو دق رامضاب مهيلاعف ريمضلانم لاح

 . نيعوتلا ىلع قوفيرخا اعون هب ديرب 94 اروهط ابارش مهبر مهاقسو #9 نيمورؤلل

 ١ ليملا نعي راش رهطي هناف ةيروهطلاب هفصوو ىلاعت هللا ىلا هيقسدنسا كلذلو نيمدقتملا

 ؟هتاقس ابقاب ُداقل اذتلم هلا ةعلاطمل درجبق قا ىوسامىلا نوكرلاو ةيسملا تاذللاىلا

 ا
5-2 

 | وهو 86 قربتساو © جابيدلا نم قرام وهو *# رضخ سدنس بايث 9 مهقوف

 قد تدعم مس ص مان

 اولاحو) جابسدلا نم 016 (ىرتصساو ) جابيدلا نم فطلام ( ريضخ سدنس

 )0 >2 0 ا
 | مهبر مهاقسو هضق نم رواسا اولحو 3 ربما مسا لخاد اهالكو هنم ظلغام |

 | لجرالاهسندت ملو ىدبالا هسمنمل ناردالاو راذقالا نم ارهاط ىنعي © اروهط ابارعش.
 أ كسلا شرك مهنادباىف احر ليحتسي هنكلو الوب ليحتسللال هلا ليقو ايندلار مك ١

 ' رهطتقهنم نويرشيف روهطلا بارشلاب نوتؤي هدعإ نم مت ماعطلاب نوتؤي ملا كلذو
 | رمضتنو رفذالا كسملا نم بيطا مهدولج نه جرخم احشر اولكا ام ريصيو مهنوطن |

 أ برش نم ةنلاباب ىلع ءام نيع وه روهطلا بارشلالبقو مهتاوهش دوعتو مهنوطب |
 ١ 5 < 9 8 5 - 2 ا

 ا ىا 0 0 مكل ناك اذه نا  دس>و شغو لغن.٠ هلقىف ناك ام هللاعزت هنم |

 | دق ءازج مكل ناك اذ_هزا اهيعأ ممتدهاشمو ايف مهلوذد دعب ةنطلا لهال لاش |

 ا ( ةذعا)

 .شغلاو لغلا نم مه رهاعل لاشو سدلان م ( اروهط ابارش مد مهاقسو 2 ةضف نم ةيدقأ اوسلا ) ةضف نم رواسا
0 

١ 



 ليبجمؤلا معطل اليبحتز نيعلاتبعس ( اليبسلس ) نيلاكلت ( ىمست ) ةنْطا ىف ( انف ) اليبجيز نم لدب ( اني

 نينمؤملا ةمدخل هللامهئشني ( ناسنالا ةروس) ناملغ ( نادلو 47[2ه]- ميلع فوطبو) ببيط بذعىا

 اهيف انيع © هب جوزمملا بارششلا نوذلتسي برعااتناكو معطلاىف ليجتزلا هبشيام
 لسلس باؤش لاه اهغاسم”ةلوؤلتو قاخلاى ااهرادحنا ةسالشلا * وايسلس ىتلا
 ليجتزلا عذل اهنع ىفني نا هب دارملاو ءابلاةدايزب مكح كلذإو ليبسلسو لاسلسو

 اهتم" شخلاةلالا ارش دك اتك ذي كلقنف ةايعس لضداصا لرمي
 نوُمئاد * نودلخم نادلو مهيلع فوطيو 9 ملاصلالمعلاب اليبس اهيلا لاسنم الا
 مهسلاجع ىف مهئاثنلاو مهناولا ءاسفص نم  اروثنم اواؤا مهتبسح مهتنأر اذا»
 الو ظوتلا لوشن *« م تر اذاو 3 ضعب ىلا مهضعب عامش ساكمناو
 1 ا عقو مك كرمصن نأ اعف ماع هنال ردقم

 فورعملا تبنلا وه للبقو ةنطا لها رئاسل جزميو افرمص نوبرقملا اهب برسشي ليبجتزلا

 ىنعالالاق عذالا نم برض هيف لصح ملال مهبارش ىف لحتزلانولعجم اوناك برعلاو
 اروشمايراو اهشاناب لدمج زلاو لفن ر قلا ناك

 سلع نب بيسملالاقو لحتلات وب نم جرذتسملا روهشملاو لسعلا ىرالا
 را ةفالسو هتقذذا © هب ليج زلامعط ناكف

 ليقو كلذب ةنْلا لها ٍبارش ىلاعت هللا فصو برءلادنع اباطتسم ليسحنزلا ناك الف

 سابع نبا لاق كسملا ميرو ليج زلا معطو روفاكلادرب ىلع ةنلا لها بارش نا

 كلذو ايندلاىف لثم هلسيل هامسو ةنلا ىف ام نأ رقلاىف ىلاعت هللارك ذ املك

 ةللس ىا © اليبسلس ىمست ايف انيع © ايندلا ليبجتز هبشيال ةنلا ليت نال
 ليستاهلال اليبسلس تيم لوقو ةيرخلاةديدح ليقو اًواش ثيح اهنوفرصي مهلةداقنم

 ليقو نانملا رئاس ىلا ندع ةنح نه شرعلا لصا نم عبنت مهلزانمو مهقرطفف مهلع

 رثكانال فصوتىا ىعسش ىنعمو قاحلاىف لسلستت ةسالسلاةيباغىف اهمال كلذب تيعس

 ةمدخلاىفىا # نودإنادلو مهياع فوطيو وف مسا ال ةفص الييسلسنا ىلع ءاملعلا

 ىنعي © اروئنم اولؤا مهتبسح مهتبأر اذا# نوطرقم و نورورسم نودلخم لبقو
 هنم ىفصا ناك طاسبلا ىلع ثتلا اذا ؤاؤللاو هبافصو هنسحو بطرلاؤلؤالا ضاسىف

 «تياراذاو# لجو رزع هلوق © ةمدخلا ىف مهراشتنال روتملاب اوهبش امنا ليقو اموظنم
 اذا ىنعملاو ةنْلا لخدب نم دحاو لكل ليقو ملسو هيلع هللاىلس ىنلل باطلا لبق

 همظع فصوبال ىا © اميعن تيأر 9 ةنللا ىلا ىنعي © من» هءترظنو كرصبي تيأر
 ىرب ماع فلا ةريسم هكلم ىف رظتن نم لزم مهانذا نأ وه لق « اريك انكلمو "

 امساو # اريك اكلمو اهي تأ

 مهلمجيةرفكلا نادلو وا

 ةنلا لهالامدخ ىلاعت هللا

 نوتوميال (نودل-* )
 ('(مهتسح مهتأر اذا)
 مهلاولا ءافصو مهل

 مهلا ْق مهل اشناو

 صيصخن و(اروثنما ْواْول)

 رظنلاىفنيزا هنال روثنملا

 ا اقلاذاو )عوكل نك
 ةنلاىف ىا فرط ) مش

 نوط كرر نحو
 عيشمأ ردقم الو ىهاظ

 اذاو هربدقت رم لكفف

 ةنحلا ىف ةيؤرلا تيستكا
 مكلمو) اريثك (اهعن تيأر)

 ىورب اعساو ( اريك

 ةلزثم ةنْطلا لعا ىثدا نا

 ةاريسدنسم كلما رظنم

 مك ءاصقا ىرب ماع فلا

 ال كلم ليقو هاندا ىرب

 اماهف مهلوا كله هيقعب

 مهيلع ماست وا نواكشن

 ىف نونذأتسي و ةككالملا
 ميلع لوخدلا

 هلق ( انف انع
 نانلا كلن( ئئشت )

 هللا لس لاهو (اليبساس)

 (مهيلع ف وطي و)اليبس اهلا
 _ةنذاب الا هلع لخدال ةكّتالملا نم ةزعلابر لوسرزا وه ليقو هاندا ىرإك هاصقا

 ءافصو(نادلو) ةمدخلافف

 مهتيأر ول ( مهتبأر اذا ) نواحم لاقو نوحرءالو ( س ه5 اخو اق ) نوتوعال ةنخلاىف ( نودلخم )

 ( تيار ) ةخلا ىف ( مث ) دمحاي ( تياراذاو) مهلع ثندق اريثكلاّشو ءافصلاىف (اروثنمت” اًولؤل متبسح ) دحماي
 ناذئتسالاو مالسلابالا دحا مهيلع لخدب ال ( | نيك الموال اًمأد ( اه :) اهلهال

1 



 0 0 فاخانا هلوش فوخلا اوقدو مهلال نين اودعومهناك بعل ةماد ىرخا

 ٍ ةوطق للك لا ماع اهلالظ ولدي ىا ةنادنم لاحوهو *؛يكملاو دعاقلاو ُ اقلل تر“ (تالذو)

 نه ناب مهلع فاطيو الاذن ) فاطق عج اهرامت (اهفوطق ) ةللذمو اهلالظ ميلع ةنادوىا اهبلع ةفوطعموا

 يمدح مهلع ريدي ىا ( هضف

 ريراوق تناكف تن رك ىا ةمان ن ,ك 5 قفل (ريراوق ةنورمشعلاو عسانلا» زيا تناك) هل ةورعال قيرا#

 لاخلا ىلع بص هللانيوكتن
 ىا ( ةْضْف نم ريراوق )

 ةعماح ىهف ةضف نمةق ولحم

 اه حو ةضفلا ضاييأ

 اهقيفشو. ريراوقلاءافصو

 فلولا نمهاهفاهىرب ثيح

 سا.عنبالاق اه> راخ نم

 ريراوق امهنع هللاىخر

 ضزاواهتب رثنهضرا لك
 ٌاسكلا و عفانأ رق ةضفةنحلا
 ركب ىبا ةياور ىف مصاعو

 نباوةز>واميف نوتلا
 صف>حو ورمعواو سماع

 ريثكن با وام مف نيون ريغب
 نوونلاو لوالا نيون

 قالا تيا لوألا 3

 قر رشا ا

 لوالا هعابتال ىناع
 دق لوالا ىلع فقولاو

 ىناثل نال, هب قثوبالو لبق
 اهوردق ) لوالانم لدب

 نمريراوةاةفص ( اريدعأ

 اهوردقةنلالهاىاةضف

 | ةيناد ىرخا هنحو 7 هنح ىلع 10 اهلقام ىل اع ا ىرذا ةفصوا هي | كل |

 0 د نع 12035 اهل نيرداق اولد أ اهو ردق عر هو

 6 داحز اهحازم ن ا نوقسيو © هلا رداق كلالعح اذا نالف هردقو ا

 3 ىه لق © با ا مهبلع فاطيو ل اودار را لاح ىا لعو اًؤانش.|

 اها لاق © ةضف نه ريراوق ريراوق تناك هوو حدقلاك اهلارعال ىتلانازيكلا .

 ' لا ريراوقلاو لمرلان م: امندلا ف ىتلا ريراوقلا نا ليقو اهف نونرمشي ريراوق اهنم |

 وواوطإ نذلا مدخاو ةاقسلانا ىنءملاو صقتت الو ديزتال مهتيافكو معد ردقىلع |

 ا تءاكةص و صخم لاكشا ىلع

 وا مهل ةمركت اهردق اك

 ١ (ليجندلا) ضرفال ده ِ ندد ماع 0-2 مهل 17 اعراع ىر ردق ىل ع اهولعح ةاقسلا

 1 ١ ا ىو اهجازم ناك | هلا ة لا ىف و (ا-,ف) داربالا ىا ( نوقسو ) 000

 0 هضف ند هيل 1 ( ةمدتلا ق 6( لعاتاط رو) 0 7 اليلذب ( اهرُك (اهفوطق) تبرقو ترج ١ كللذو 1

 وردق لاو ( اريد ) ناملغلا:فكاىلع (اهوردق ة هضق ند رو اوق ريراوق ا ارعالو 9 داب نازك

 ز) اهطلخ ( اهحارم ناك ) ارمح ( اس اك ) ةنخلا ىف ( اهف نوقسيو ) زجنالو لضفب ال اريدَقت ايف بارمشلا

 وهو بوك ع جةضفن مىا (باوك او).ءاملا ءاعؤوهو - ةين لاو بارتثلا سؤك م

 َ نا ىلع عفرلإ تئرقو ناتنح هير ماّقم فاخ ناو هلوقك 2 اودعو مهلا ىلع

 | فام ىلع فوطعم 43 الياذب اهفوطق تالذو ةغصوا لاح هلم لاو اههلالطظ ري

 2 (هناطق ىلع عتتنال لؤانتلا ةلهس لمحت نا فوطقلا ليلذنو هيئادنم لاحوا

 | تناك# ةورع الب قيدالاو © باوكاو ةضف نم ةين ب مهلع فاطيو # اًواش
 ا 11 0 اا ءاقب نإ ةيئاحل تاوكفا ىا © ةضقأ نم رراوق نىزاوث
 'سأر اهنال:ىلوالا ريثك نباو السالس نوتنء امهلك ريراوق نوندقو اهنيلو ةضفلا
 اهوردق ىا  اردقت اهوردق # ريراوق ىه ىلع ةضفنم رراوق ئرقوةيالا
 ىلع تءاخ ةحلاصلا مهلامعاب اهوردقوا هونمتاك اهلاكشاؤ اهريداقم تءاخ مهسفنا ىف

 اا ردق ىلع. اهبارش فاطي هلوَه مهباع لوادملا اهب نوفناطلا ردقوا اهسح

 0 000 ىا 4 تاذو ل اههراجشا لالظ مهن

 ف5 اهنولوانّو .نيميطضمو ادودقو اماو اهرا نم نولك أب ىا © اللذي #

 كلا لها ةينآ نا ىملاو جاج دلاوهو ١ اول انعم هلا شان ءارإ ىيتستفاا
 هللانا ىلكلالاق اهيهاظ نم اهئطاب ىفام ىرب ىنعملاو جاجزلاءافصىف ءاضيب ةضف نم

 لمعش ةضف نه ةنْطا ضرا ناو مهضرا بارت نم موق لك ربراوق لح ىلاعتو كرامت

 8 سؤكلااوردقىا ## اريدقت اهوردق © جاجزلا نم ىنصا اهنكلو ةضفلا نم ةنإلا ف

 اهد ح1 نم ناك اس ط ةنطاىفىا 3 اف نوقدساو 00 مها وةسب 6 ” مهل اهتوردش مهيلع

 اا الا نخل ىتلا نيعلل مس -ماوع ليجدا نالبق © اليجنز

 "0 ياللا ا تا اشم



 ةرضن مهاقلو 9 هنع مهظفحتو مهنوخ 0 رشش هللا مهبقوف 9#
 ىلع مهربصل 4 اوريصا ع مهاز زحو 9 مهلز ر>و راجفلا سو.ع لدي © ارورسو

 نولك اناناس © ةنجن #9 لازما "نااخاو تامرحلا'تاخلاو تاس
 ناسا نذل نان الهلع 'ىلاثت هلا ىدر نساع نا نعو: هوست" |

 نسحلاابااي اولاةف سانىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا وسر اهداعف اضرم امهنع هللا قذر

 ةثالث موص امها ةيراح ةضفو امهنع هللاىضر ةمطافو ىلع رذنفك.دلو ىلع ترذنول

 ةثالث ىريبألا نوءمشنم هحو هللامرك ىلع ضرقتساف ”ىش ميم امو ايفشف اًئرب نا

 اهوعضوف ضارقا ةس تزيتخاو اعاص اهنع هللاىضر ةمطاف ت :ىلطق ريعشن ٠ عودا

 اوعصاو ءاملالا اوةوذب ملو اونابو هورأ 1 نكسم مهلعفقوف اورطفيل مهيدبا نيب

 ريسا ةئلاثلاىفمهيلعفقو مث هورث افي مهيلع فقوماعطلا اوهضوواوسما ال 0

 لهاىف' هللا كانه دمتاي اهذح "لاقو .ةرؤدسلا دهب ليريح "لزق كلذ لثن اواقت

 نورال 8 ةنطةفصوا مهازحىف مهنء لاح # كئارالا ىلع اهيف نيئكتم 99 كتب

 ىنمماو نيئكتمق نكتملان ه:الاح نزكي ناو اههلمتحم # اريهمز الو ان 1
 رحقلا ريرههزلاىل قر نذؤم دراب الو مث راحال لدتعم ءاوه اهي مهياع رع هنا ظ

 مهزجحارلاق ىط ةغاىف |[
 رعز ان ريرؤجراو اهسلتق 8 كتم دكا ا يكل ا

 ىا «اريرحوةنج# راثيالاورذنلاءافولا عمعوملا و رقفلا ىلع لبقو هتيصعمبانتجاو

 عمج 0 كيارالا ىلع #3 ةنطاىف ىا ين اهف 8 نكت 3 ربرأا مهسبلاوةخلامهلخدا

 38 بف نوربال 9 امتحا اذا الا ةكيرا :ىستالو كاكا ىف ررسلا هو هكا
 ريرهمزلا وان دلا فمهمذ وي ناك ا” ريره.زلادربالو سمشلارحمهذؤي الىمب# ارب رهمز
 دشناو ؟ىط ةغلىف هنا يلعث نءو رمةلاوهربرهءزلاناالوق ىرمشزلا حو دربلادشا

 ا صهزام ريرهءزلاو امتهطق © ركتعا دق اهءالظ ةلاو

 مهاطعا ( مها 0 تلقلا احر 9 (ارورسو) ءا لاو هودحولا نسح ( ةرضن )م ها

 ١ # اهلالظ مهيلع ةينادو 86 رّقو سد.ش ىلا جاتممال هتاذب ئضم اهءاوهنا ىنملاو

 أ امسح ىا  ةرضن مهاقلو هنوقاح 7 ىا 6 موبلا كلذ رمش هللا مهاقوف ©

 ا هللاةعاط ىلع ىا # اوريصاع هاروت ىلا 6 ارو والا هع

 8 رق ىا © اهلالظ مهيلع ةينادو 9 رقو سمول ايف جاتحيال ءايض ةنجلانا ىنعملاو |

 اورث افتّريذو اعاص مو

 ىلع اياشع ثالث كاذب
 اريساو اهني وانيكسم مهفنا

 تقوىئءاملاالا اوقوذي ملو

 اناتسب ( ةنح ) راطفالا

 (اريرحو) ىنه لك امد

 ا ييتكتم )' اهناتتتملف

 مهاز> ىف مث نم لاح

 (كئارالا ىبع)ةزطلاىف(ايف)

 ال ) ةكيرالاعمج ةرسسالا
 ريمضلانم لاح ( نور

 ريغ نيئكتم ىف عوفرملا
 ةنطاىف (اهف ) نيئار

 هلال (اريرهمزالواسعم )

 ربرهمز الو اهيف سال
 لدم اه ؤااوع وماداهاظف

 ةدشالو ىم# سع“ ر>ال

 ءاوهثيداقوىذؤي د

 الو رحال جسجتس ةنلسا
 ديدشلادريلارب رهمزلاف رق

 ةئضم ةخلاىارمقلال قو

 رقو سك ىلا اههف:جاتحمال

 ( اهلالظ مهلع ةينادو )

 اهراجعشا لالطظ مهنم ةببرق

 ةنحو ىا هنج ىلغ فاطع

 هو>ولاىف انسح ( ةرضن 0 اراجقلا وزع لدب مهاطعا (مهاقلو) 1 ند مهتاص ) مويلاكلذ رش هللامهاقوف)

 ةثالث_ىدوهي نم هنعهللاىخر ىلع ضرقتساف مايا ةثالث موصاو رذنامهنع هللاىضر نيساطاون سلا ضصماملامها
 ( ناسنالاةرو-) لك اهنع هللاوغر ه5[ 878 ؤ- ةءلماذ تزيطف ريععلانم عوصأا

 مع عفد ( هللا مهاقوف م,

 باذع مر تاع

1 ( 

 املدلاف نر اب (

 ررعتلا ىلع ( كئارالا لف ل نيمعان نيسلاح 2 اهذ لا ارير>و ةنح ) فنار او رةقادعا
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 رشا لالظ ( اهلالل مهبلع )ةيرق (ةلبتادر )يرمز. الؤ نحتلا ١
 مهيبصيال لوش (اريرهمزالو امش اهف نوربال ) ةكير أي, يلف. اقرغ اذاتاعقحا اذا الزيقيرا نوكتالف لاح



 ع 27 (نورمشملاوعساتلاءزلا) مكمعطن امنا ) اولاقف

 > 0111 ضس ىلا هعفدف انيسالا ىتْوَن ناك مالثلاو ةاللصل هيلع 41 راقكلا راسا د

 0321و نويلاو كوامملا هيف لاخديو نمؤلا نيشالا وا*هنلا نسحا لوقف |

 لوقلا ةدارا ىلع © هللا جول مكمعطن امنا 8 كري ىلا ندحاف كريسا كميرغ |
 ةشئاع نعو رجالل ةصقنملا ةافاكملا عقوتو نملا مهوتل ةحازا لاقملاوا لالا ناسلب

 ناف اولاقام ثوعبملا لاست مث تدب لها ىلا ةقدصلاب ثعرت اهنا اهنع ىلاعت هللاىخر

 مكنم ديرتال 99 هللا دنع اصلاخ اهل ةقدصلا ٍباوت ىتبيل هلثب مهل تعد ءاعد ركذ
 الو مكلا نسحن كلذإف * افبرنم ىاخت انا  اركسش ىا © اروكتالو ءازج

 هبشب وا هوجولا هيف سبعت 26 اسوبع 9 موي باذع 4 اموب رف مكتم ةافاكملا باطن

 هناوث بلطل ىا ( هللاد> وأ

 نع هللانه ناس وهوا

 مهرامض قفاضلخو

 ىتااف مهنم هلع ىلامت هللا نال

 ايش اولوَش ملناو مهلع

 ( ءازج ميكنم ديرتال )

 الو ) كلذ ىلع ةيده

 رد هو داك (انركف

 0 : 0 : لا! لو نم نامانإ) كفل
 | هينيع نيبام عمجم ىذلاك سومعلا ديد_ث © اريرطق 8 هتوارمخ ىف سوبعلا دسالا | 0 0 )

 | ةديم ميلاو رطقلا نم قتشم اهيرطق تعمحو اهينذ تمفر اذا ةقانلا ترامقلا نمو 50
 ا 53 كا م يت 8 باط ىلع هللا ب اقع ىو

 | مدنع نهناف ءاسنلايف هللااوقتا ملحو هيلع هللاىلص ىننلا لوقل ةارملا ريسالا لبقو فاخناناو'ةقدصلاةأفاكملا

 | لوزن ببسفف اوفلت>او كريسا ىلا نسحاف كريسا كميرغ ليقو ىرسا ىنعي ناوع
 اا .٠ 1 1 ههحوأ قدصتفو انسر ند

 3 00 0 : | فول كلذ نه نمان ىتح | تقو ناكاط* امويماص حادحدلاونا هللاَغ راصنالا نم لجر ىف تلزت ليقف ةيالا
 فه.عر هلهالو ه] قلو هفعرأ هب الأ مهمعطاق ريسأو 6 نيكس ءاح راطفالا ا ) اريرطق انوع 575 (

 ا بلاط ىبا 0 ىلع ىف تا اهنا سايع نا نع ىورو هف 35 الاوذه تل دحاو |

 | اريطف ريعشلا كلذ ضيقف ريعش نم ؟ىشن ىدؤهل لمع هنا كلذو هنع ىلاعت هللاىضر
 )| لمع مث كلذ ءوطعاف لأسف نيكسم ىتا غرف الف هنولك أي أيش هنم اوطعاو هثلث هنم
 ]| ىتا هجن مت الف قابلا ثلثلا لمع مث كلذ ءوطعاف لآسف مبني ىا غرف الف ىناثلاثلثلا
 ليقو 3 الاوده تلوف موايلو مهو اووطو كلذ هوطعاف كاف نورس ريسأ

 | انا قع كارا و لاق هلل ريسالاو مهتيلاو نيكسملامعطا نه لكىف ةماع ةيالا

 ا 0 ا رؤكشالو ءازد مكنم ديرتال 9+ ىلاعت هللادجو لجال ىا © هللاهجول مكممطل

 || كلذ اولاق لبقو مهيلع هب ىناف مهبولقنم كلذ هللاؤع نكلو هب اوملكتي مل مهنا لبق
 | نا كلذو كلذ ىف مه ريع مهل ىدتقيل تدل لدقو ةافاكملا نم نيا بحلا اعنم مييولق قدص نع اا

 || صالخالاوه اذهف هريغ هداربال ىلاعت هللال حال نورك ةران ريغلاىلا نا_سحالا هللاهج وا مكمعطن امنالاَمف

 || نادودرم نائحتلا ناذهو امهل وا سانلانم د ابلطلوا ةافاكملابلطل نوكي ةراثو | ديرئال)هتماركوّللا باول

 || هجول مكمعطن امنا مهلوشب مهتع كلذ اوفنف ءايرو اكرش امهف نال ىلاعت هللاامهلبش ال | ةاناكم ( ءازد 2
 | ا فتاتمحا نا ىنعل ي امو ايرنم فاي لك ِِ رو الو ءازح يم كارل هللا ) اروكشالو )هءاننوزاجم

 | مويلاكلذ فصو # اسوبع ف مكتاناكم بلطلاال مولا كلذ ةدش نم وغلا مكيلا ] ا ) هب اننودمحت ةدمم
 ْ 0 هلوه نم هوحولاهق سيمت ىنعملاو هلها دارملاو مناص هراهن لاَش م ازاجي سودعلاب | انا 30

 ا اديدش ىعل * اريرطق #3 ةيكلا ند هيف امل سوديعلاب مويلافصو ليقو هندشو | احولك (اسوبعاموب) انسر

 | ررطمقلاو هيق طاسنا ال ىذلا سوبعلا لدقو سيعتلاب هابلاو هو>ولاضَش اهبرك ا

 مدلل د وطاب الالام نوكي ام دشأ وه لقو ديدتتلا | لا كلذ باثع ديدش

 4 ( مهاقوف) هحولا سعت وهلاقبو هلوهو

 متاصكراهن وح ءايقشالا نه

 هيلع نيبام عمج ىذلا

 مكمعطأ امنا ) نهيشلا

 نيب و مهب امين ( هللاهح ول
7 

 لؤشادبدش ) |ارنرطق (



 ا ا 0
 نا ل

 نومعطلو 9 ىصداعملا نع مهبانتحاو مهل ديقع نسح راكع هفو راط ند غلبا وهوا ْ

 ىنعملاو باهئالا رذنلاب نوفوي ايندلاىف اوناك ىنعملاو باوثلا اذه ام نو.> وتس ىتلا

 ةك لا ةالسصلاو اكد م تاعاس طلاع يح 4 لخدف مويلع ا اع نوفوب

 ةفغللاو عرمشلا فرع رذنلا ليقو تايجحاولا وانم كلذ ريغو ةردعلاو 2 و موصلاو

 ذك ىلع هلل لوش ناب كلذو هياع بحاوب 1 ع ةسسقلا ىلع لدحرلا بجحوبي نا |

 كلذوهللا نه هسمتا صان كلذ قاعي ةرمعوا 3 وا موصؤا ةالصوا ةقدصن ماذكو

 بهلال. ةيصعمىف رذن ولو اذك ىلع هلل ناك ىتاغ مدق وا ىغيسم هللاىفثنا كوش ناب |

 هيلع هللا ىلص هللالوسر تمعم تلاق اهنع ىلاعت هللا ىذر ةغئاع نع 2 4 ءافولا

 ىفو 4 فالق هللا ىدهإنا رذ نهو هردن فيلق هللا عييطل نا ردك نم لوش محو :

 ةصعم ىف رذيال لاق ملسو هيلع هللا بصهللال وسر نا اهنعو «ةصماالو هعط.اف ةباور

 0 نا نع َّق 0 تيقن دوادوباو ىذيزتلاه>رخا نيع ةراقك هترافكو هللا

 تفوق هما ىلع ناكرذن َْق محو هيلع هللا ىلد هللالوسر ةدايع ندوس قفئسا لاق

 50 ىلع ليلا ةبالاىو *ةعالاهحرخا [ ع هيضش نا ه سم أو هيضَش نأ لق

 هسفنا ىلع هيحوأ اع قون نال تامحا ولاءاداب مهفصوف ةغلامم اذهو رذللاب ءافولا

 ارش ىا 34 اريطتسسم هر مش ناك اهون 0 ِِ قىوا هيلع هللادبح وأ ا ناك

 ترولاو 0 ثع زفو ب 5( ا انك ف :تقدشلاف ات | وعل 10 لقو

 ضرالاىلع " قر وو هاءل|تراغو لإ املا تقةقشتف ضدرالافو ردقلاو نيهشلا

 هلوهو مويلا كلذ رش ند نوشاخ محو ردنا نوذثو مهلا ىنعلاو ءانسو ليج ند ا

 ماعطلاب مهسفنا ىلح مهريغ نورثؤي مهناب ىلاعت هللا مهفصوف هيلا ةحاحلاو هل مهو هشو

 هبزال ماعطلاماعطا ربلاو ناسحالاعاونا فرشا نال كلذو ةجاملا لها هب نوساويو

 هل بأ ال ىلا وهو اريغص ىا # اهنيو 88 ييكلاىلع رده الو هل لاهال ىذلا

 ند ىععل َةلقْلا لها نم نويتلا وه لق 0 اريساو 2 هيلع قهُسو هل تيك

 ذدكوب مهارسا ناو مهلا نحنا ىرسالاب هللا يما كرمثلا لها نموه ريسألا ليقو

 ةيحاول ولا ة ةقدصإ٠٠ 5 اوطعمي نا زوالو .هاونا |

 كساس

 ىنعي 46 اريساو اهو انيكسم :# مانطالاوا ماعطلاوا ىلاعتهَللابح 4 هيحت ىلع ماعطلا |

 | نيلسملا

 | ىجرب هاو اند ريغ ىلع اوناك ناو ىرسالاماعطأ زو هح ولااذه ىلعذ كزرشلاّل ها

 | كولملا ىسمالا لقو :نافكلاو ةاكزلاك

 ه2

 313 ا م تاس ل ا 1 ا 0 تام و ا ا ا 21191215552 -- 7-2721 تنطلق نات
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 )ا ريما و:) ,نيملسملا

 ىدبا ىف نيملسسملا ند

 لها لاق و نيكرمشملا



 و ,ًالالغا 0 هيو ةرمحو ورم ونأو ىو صفح و ريغل ل اس عمج ) لسالس ن رفاكلل ا

 عمح ( راربالانا ) لاقو ةدقوماران (اريمسو) لغعمح (الالغاو ) مهريغو بسانتلل ف رصنلا ريغ فرص زو ذا
 وا ناميالا ف نوقدادلامهو داهشاو هت ٠١ اح دهاشو ؟نورمشعلاو عساتلا ءزيلا) بابراو برك رابوا رب

 الو رذلا نوذؤي ال نيذلا

 نوب رمشي )رمش انور مضي
 نس ع

 نيو وتم
 ناك اذا ةحاحزلا الا

 ( اه>انص ناك ) رمح اهف

 ءام ( اروفاك ) هب جزمتام

 ف نيع مسا وهو روفاك

 ضايس ىف اهؤام ةنجلا

 هدربو ار روئاكلا

 برش ) هته لدي (اننع)

 اني هللادانع اهن

 لو وهوا ةدئاز ءابلاوا

 وا اهبذتلل ىا ىنءملا ىلع

 الوا لاق“ امئاو اهب ىورب

 فرحي ايناثو نه فرحي
 انيس ىناكل اوال انا
 اماو هتباغ لواو مرش

 مارش نو> زع اهيفنيعلا

 هللادابع ب رمي لبق هناكف

 6« ينور دارت

 نه اًؤواش ثي> اهنورحي

 الهس ( اريوش ) مهازانم

 نوفوي ) م-يبلع عقتجال

 ىلع اويجوأ امب ( رذنااب

 ىلا (نيرفاكلل اندتعاانا)

 لسالس ) هءاككصاو لهح

 هلل نيعبطملا مهنامياىف نيقدصملا ( راربالازا ) ادوقو اران (اريعسو ) رانلا ىف ( الالغاو

 « ( اهب برش انبع اروفاك ) اهطلخ ( اهجازنم ناك ) رمح نم ةنلا ىف نوبرمشي (« س اك ن٠ نويرمشي )
 20) هللاءالوا ( هللادا.ع)

 اريجتلا ينور يغي» رهاك اهنم ادم ك7 ند ىنعي وا ةدب نم .ءانلا لو اهل ا

 0١' هوقزرام ناس قانتتلا © وذتلا نوقو.© الهنم ءازجا اًؤاش تح اهثورحم |

 0 ق نواني اح روفاكلان يع: نوري. لاقي اهعزمت -اهنوجزم (اريجتت 'اهئور
 ع اهو هللاب كلاما دهعلاب ) رذنلاب نوفو ) هللال اعف ايندلا ىفاوناك اذا معن فوم مهرودقو مهل زانمىلا
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 م # لساللس نب رفاكلل اندتغا انا # هيفلغوتلا ههذوخأملا امئاو الاف نارفكن ع

 ةو معديعو ميدقتو نوقرحي اهب © اريم-و #9 نوديَه اهب # الالغاو 8 نوداقب
 ارقو نسحا نينمؤاارك ذيهقخو مالكلاريدصتو عفناو مهاراذنالا نال مهركذ رخات

 داهشاك رابوا باير اكرب عج #راربالان ا ةبسانمللالسالس ركبوباوناسكلاو عفان |
 جرمبام #اهجا زم ناك #8 هيفن وكت حدقلا لصالا ىف ىهو رمح نه «ساكنمنوبرشي# |

 تمئارىف روفاكلاهيشي ةنخلا ىف ءام مسا للي قوهق ع بيطوهتبوذءعوهدربل © اروناك# ا |
 ١ لدي «# انيع# ةبةحوزمملاك نوكتف روفاكلا تانك اهفق لت لبقو هضايسو |
 ا” رن د نا الفاتن يدق لع نم كن لح نمؤا ءامممالمجحنا اروفاك |

 حوزمموا اهب اذتام 6# هللادابع اهب برشي 9 اهدهبان هرسفب لعفبوا صاصتخالا ىلع
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 ىا « لسالس نرفاكلل # منهج ىف انه ىا « اندتعا انا ف ىلاعت لاقف ةفاكلا

 وني © اريعو 9 مهتانعا ىلا اهب لغت مهيديا ىف ىا © الالغاو 9 اهب نودشي
 اعاام ركذ مث فيوذتلاو بيهرتلاعاونا مظعا نم اذهو هتدش فدوتال ادوقو

 مهناعا ف نيقداصلا نيئؤملا ىعل 3 رارالانا 9 ىلا لاو نيدحوملا ند اغلل

 8 >< 5 ا
 :بارش مهل جزمي لبق © اروفاك اهجازم ناك 9 بارعش اسييف ىنعي © ساكنم
 :نم هجو اق رضم هيرشو ذيذل ريغ روفاكلانا تاق ناف كسملاب متو روفاكلاب

 دال هدربو هحير بيطو هضانس ىف روفاكلاك دارا ىناعملالها لاق تلق هب مهبارش

 حزامي بارسشلا كلذنا ىنعملاو ةناىف نيع مسا وه سايعنبا لاقو برعشيال روفاكلا |
 ال ةنجلا لهانال ررمض كلذىف نوكيالو اروفاك ىمست ىتلا نيعلاهذه ءامبارش
 ربلو ةرضم هيف سيل معطلا بط ذيذل روفاك وه ليقو نوبرسشيو نولك اي اهنررمض

 لاو روفاكلاكلذب مهءارشش جزمي مدنع اب هدئعام ىعستلانكلوايندلا روفاكك
 درمشل ىأ 5 اه برعشي ِِظ ايع ىنعا لقو روفاكان م الدب 5 انمع ٍِه ليست زلاو

 اودوب ىا 6# اريجتت اهنو ري 9 هللا ءايلوا سابع نبا لاق # هللادابع 9 اهنم
 لاعت هلوق * مهباع عتتمال الهس اريجتت مهروصقو مهلزانم نم اًواش ثيحاملا
 الق مهلامعا/فنصو ةَر الاىفراربالا باو ىلاءت هللا فصو امل« رذنلا/نوفوب 9

 0 ىلا )



 (ناسنالا ةروس ) مسالا: اطل

 ْ : نملاو لح را عوم ا رلانأل هب ةفطللا فص و 0 اذاكوذلا توما

 امهم ءزجلكريصي كلذلو صاولاو ماوقلاو ةقرلاىف ءا زجالا ةفلتخم امهنم لكو'

 ءامو ضِسا لحرلا ءام ناف ناولال قو شاك او را_كثغاك درذم ليقو وضع ةدام ا

 مامت ىلا ةغضم مث ةقلع ريصت ةفطنلاناف راوطا وا ارمضخا اطلتخا ناف رفصا ةارملا

 نم هلنيلقان وا هرابتخا نيدي سم ىنمي هلياتيمىا لالا عضوم ىف  هيلتين ف ةقلخلا |
 لئالدلاةدهاشبما نم نكمل ( اريصن اميعم ءانلدشل 9 ءالتنالا هل ريعتساف لاح ىلا لإ ْ

 كترو هديا 0 ىلع ءافلاب فطع كلذلو ءالتنالا نم ببسملاكوهف تاي ؛ الا عامتسا َز ٠ْ

 اركاش اما #9 تايالا لازئاو لئالدلابصانىا « ليدسلاءانيده انا © هلوق هيلع

 اميمح هيلا ىف هاشيدهىا ميسقتلا وا ليضفتال اماو ءاهلانم نالاح 6 اروفكاماو ظ

 ضارعالاب روفك مهضعبو هيف ذخالاو ءا دتهالاب ركاش مهضعب امهيلا اموسقم وا

 | باوجلاق ذح ىلع متقلاب انما ىدقو زا2غ:رفكلاو زكشلاب هفصوو ليثسلا ند وا هلع

 واال ناسنالا ناب اراعشاو لصاوفلا ىلع ةظفاحم هيسق قباطيل ارفاك لس ملهلماو

 فالخا جاشمالالبقو ةأرملاءام نق رعشو مدو ملح نه ناك امو: لجرلاةفطن نا

 لاقو جاشماوهفاطلت> انين ولكو ءارفصةأرملاةفطنو ءاضس لجرلاةفطنف ةفطنلا ناولا

 مدي تطلخ ىا ت تويعشف ةفامزا لقو ةفطتلاف نوكت ىتلا قورعلا ص دوءسم نبا

 ةفطن قاطاراوطا جاشمالا ليقو ا مقترا ءارملا تل ادآف" ضاطلا دارت : !

 لمح ىلاعت هللانا ليقو ردا اقلذ هكعن , م | 8 امظع 2 ةغضم م * ةقلع م ٍإ

 ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارؤلا نم ناسنالاىف نوكت ىتللا الا م اطالخا ةفطلا

 سم الاب ا ىا 0 هيلي 3 وو تاَذ ةفطن ند ردقتلا ثار ىلعف ةسونملاو !

 اريصباءرعس ءاثط هريدقت ريخأتو مدقت هيف ليق © اريضإ اهيمس هانم 8# ىهتلاو
 هذه نه نانالاانقلخ انا هانعم للبقو ةقلخلا مامت دعب الا عشبال ءالتبالا نال هيلتبنل

 رصبلاو عمسلاوهو ءالتبالاهعم علام ءاطعا هنا ركذ مث ناحتمالاو ءالتبالل جاشمالا

 امناو ناتفورعملا ناتساملا رصبلاو عمسلاب دارملاليقو يملا مهفلا نع ناتباتك اهو

 ليبس هلاثم ىا © ليبسلاءانيدهانا اين ءاو ساو]امظعا امهنال ركذلا امهصخ

 هافيعو ةلالضااو ىدهلاو لطابلاو قحلا

 لئالدلابصن لببسلاةياده نم دارالاو هيلع الا ليبسلامسا قلطي ال هلال ىدهلاىلا

 اهئاط ادح وم اما ئفي © اروقكااماو اركاسش اما 88 ستكلالازتاو :لسرلا هلا 7

 اكشخ نبل ديحوتلا ليبسس نيب ىلاعت هللانا كلذو هللا لع ىف هللاب اكرش اماو هلل

 هاندشرا هانعم ليقو رششلاو ريغاقيرط ه

 اماو ادعس انمؤم نم هب , الا قف ف ليقو هةيصعم ند هتعاطو ةءاردكا ند ناسنالا| 1

 نم دارا!ليقو رفك وا ركش نا قيرطلا هلام ىا ءازجلا ءاضشم ليقو ايقشازرفاكا

 ن. دارااو هيلع ىلاعتو هناحبس هقلاخ ركش بوجوب افرتعم ارقم نوكي ىذلاركاشلا

 ماعرلا و 3 ءاادع وف نسر مآل ف نام 2 هياع ركشلا بودحوب رغال ىذلاروفكلا ١

 تح
 مر صمت 9
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 دقن رفك وا ركشنا ىا

 نيلاحلا ىف ليسلا هانيده

 ءانق ع ىا ليدحلا نموا

 !ك15 ةلكساما ليشلا
 صور اروةكانساماو

 0-0 0 كيسا

 نيشر هلا رك 1 الو زا

 لاقف يدع ام امهعبلا

 (ةلكل ) انينم ّن 15

 طلو هال هريخ

 رشلاوريذلاب هربتخم لاَشو

 (أ رسب اعيع ءانليشلا)

 هن مع جل عمسلاهلاناءأ

 رصبلاو ىدهلاو قملا

 ىدهلاوقحل اهب رص كل

 ريخلاب هربت هياتيث لاو
 نامالاورفكلاو رسشلاو

 هءانيدهاتا) رخٌؤمو مدقم

 قلرط هلاف ( لبتلا

 ريخلاو رفكلاو نامالا

 (136 2 راو

 0 اا

 ءانده انا لاّشو ارفاك

 اناو اركاش اما ٌلادسلا

 ليبسهلانيب لو اروفك
 رودكرا لا



 مدآ (ناسنالا ىلع) ىضءدق ( ىناله ) ( مي>رلا نم رلاهلل 5
 نورمشعلا و عساتلا زجلا) هيقحو رلا تن ىلوقا روطت

 رمي انيط ناكنال هب دارب
 ريسغ ناك ولو نامزلا هب
 50 هنا, بصوت مل دو>وم

 سهدلا نم نيح هيلع ا

 ار 1 ذئاشنك سَ لحمو

 نك لافتا لع نبعلا

 نيح هيلع ىاقا ناش

 انا )روك دهريغ سصهدلا ند

 دلو ىا ( ناستالاانتلخ

 مدا دلول والا لقو مد

 ىلءىهدلا نم نيحو اًضا

 هما نطبىف هئيلودم اذه

 اروكدف اشراسل ا لإ

 اهنم لديوا ل جاشما

 ترد ىو نيبهو نال

 عمج ريغ درفمهوهف راشعا

 ةرعفلل ةق عقو اذلو 1

 (مبحرلا نمحرلا هللامسرل

 ىف سابع نبا نع هدانسابو
 ىلع ىتا له ) ىلاعت هلوق

 مدا لعق الرَع (ناسلالا

 نوعءبرا (رهدلا نءنيح)

 نكيمل) اروصماقولخم ةنس
 ركذ “2 0 ايش

 همساامو وهام ىردبالو

 انقاذانا) هللاالاهداربامو

 دار لاو سن ( ناثإلا

 جاشمالاشو ءاوحو مدا

 اللا قر رذصا ةارااءإمو طلع شيال رااءام ءاظلتخم .ناولالا .ىتحي

 1 نوءبرا (ىهدلان« نيح) مالسلا هيلع
 ارد لو همساركذي 1 (اروك ذم 4:21 25- ًابش نك ١)

 ْ مد: ميحرلا نمحرلا هللامسإ اج

 لها هلصاو ده رسف كلذلو بيرقتو رب رقت ماهفتسا © ناسنالا ىلع ىنا له ©
 نامزلا نمةدودح ةفاط © سهدلا نمنيح 8 * كالا ىذ عاقلا عفسلل 1 هادا رك

 | زآ اذم ريغ اسنم ايش ناك لب «# اروك ذم ايش نكي مل © دود ريفلا دتمملا
 .عجارلا ىذحم نيل فصو وا ناسنالان م لاح لاو ةفطنلاو رصنمااك ةيلئاسنالاب

 ”الوا نيب مالسلاهيلع مدا وا # ناسنالا انقلخ انا #9 هلوقل سنجلا ناسنالاب دارملاو
- 

 نم جشم وا جشم عج طالسخا © جاشما ةفطأ نم 9 هينب قلخ رك
2 

 ذ م هقاخ

 | اما مهنم عطق الو هلوق اهنم ىكلاف ىندمو ىكم ايف لبقو لئاقمو رابي نب ءاطعو
 'ىلاعت هلوق ىلا اهلوا نم ىندملانا للقو ةمركعو نسحلا هلاق ىندم اهقابو اروفكوا

 ىدرواملا ءاكح كم اهرخآ ىلا ةب الامذه نمو اليزنت نا رقلا كيلع انلزن نحمنانا

 ”000 7 نودحاو ةسراو فلاو ةلكنؤشراو ناتثامو ةنآ .قوتالثو ىدخا نهؤ

 م7 ميحرلا نمحرلا هللا مسا 0-١

 ةالصلاهيلع مدآ ىنعي :6 ناسنالا ىلع ىنأ دق ىا 6 ىنأ له لجو نع هلوق
 0 )0 ىتام نيطنه وهو ةنس نيعبرا ةدم ىنعب © ىهدلانء نيح ف مالسلاو

 كك مدا هللارود امل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ةللالو بر نع هنع ىلاعت هللاوضر ع

 ٍ ك1 ناش ءاماب كر ةنلا

 /اقوج' بحاص ىا فوجا هآر الث هلوح رودي ىا هب فيطي هلوق*كلاعال قلخ هنا
 ' اهسحمو هسفن كلعال ىا كلاعال قاخم هنا فرع هلوقو :لاخهلخاد ىذلاوه ليقو

 أ ىورو بضفلادنع هسفن كلميال ليقو هنع ساوسولاعفد كلءال لبقو تاوهشلا نع
 ةئس نيعبراو انوئسم امح ةنس نيعبراو ائيط ةنس نيعبرا ىتب مدا نا ةب الاريسفتىف

 ىا © اروكذم أيش نكي مل 9* ةنس نيرشعو ةثام دعب هقلخ مف راحتلاك الاصاص
 ناك حورلاهيف نانا ىلبق كلذو هيدارب الو همساام ىردي الو فرعب الو 0

 اش نكي ل ةب الامذه أره الحر عم هلا رمع نع ىور ركذي 0 نكي لو اش

 فمع فوجا 18 الثهيلارظنسو هن فيطل سشا 0

 | ركب ىلا نع هو< ىوريو هيلع ناك اه ىلع ىقب هتبل ىنعي تمت اهل رمع لاقف اروكذم
 007 هلوق ليدي مدا ونب محو ناسنالاستج ناسنالاب دارملال قو دوعسم ناو
 ا 06 نيَح هلوق ىنمم نوكب اذه ىلعف دحاو نيعضوملاف ناسنالاف © ناسنالاانقاخ
 | 'بالصالاىف افطن اوناكمهنا ىنعي اروك ذم أيش نكي مل ةردقمريغ ىهدلا نم ةفئاط ىهدلا
 | ةفطن نم مدآ دلوني ناسنالاانقاخ انا «ىشب اورك ذي مل ماحالا ىف اضمو اقلع من
 | ىعي هريغو سابع نبا لاق طالخا ىا #4 جاشما 8 ةأرملاىمو لجرلاىنم نم ىا

 ا” 12 ضِسا لجرااءأف داولا امهم نوكف حرلاف ناطلتخم ةأرملاءامو لجرلاءام
 أ ملغ و بصع نم ناك امو هل هيشلاناك هححاص الع امهاف ققر رفصا ارا



 0 نمضت وهو ىز امال وفلاكال الامهم 1 قدس كرينا ناسنالا تس 7

 ةفطن كن مات ةر ةرذ الا قزوكتت ايندلا فن وكت ادو ىهود ازال مالا ققعال فلك |

 هئم لع ّط 00 وس قاف ةنلع ن كم قف ايلا صقخ أرق ردو ع ىءندأ

 ىلع ةداعالا ىلع ءآدبالاب رخآ لالدتسا وهو ىتالاو ركذلا# نيفنصلا *نيحوزلا |
 ه# قولاى ب2ناىلع رداع كلذس دا راع ديس

 هيلع هللا لص هتعو*ىلب كنا_عس لاق اها زق اذا ناكهنا مثسو هياع هللا ىلص بن ْ

 هلوق هيلع بتر كالو |

 هناثب وم ناك هنا ةمايقلا وب لير ورانا هل تاكهش ةماثلا ىو سوا

 هر ا ل

 ناك الف | مليح نكد ىم نم نعال ىف امشى ااعش نأ كررال تنا عيطتنلل ال

 رح الاف ساحب الو ابفدلاف فلكي الو ئه الاو سعؤب ال المح ىا © ىذا
: 26 3 - 

 # ةقلع ناك مث 9 ةعاطاانع در و ريكتي نا رذقتسم رذق "ىثنع 00 ا
 هلدعو هاوسو هقاخ ردقف ىا ص ىئودت ق جاف ِِ ةفطئلادع ةقلع ناس الاراص ىأ

 ناسلاالا د ىا يل اء © ءءاضعا ل 5 حفار را اقو

 رول داانزارا هام نب سا #4 ىتالاو ركذلا #8 لاسقف اهرشف م * نيفنصلا ىا

 ناىلع رداش 0 سمع لوا ءايشألا 5 زاو اذه لمف ىذلا يا ي كلذ نسلا اه اناناو

 لاق لاق هئع هللا ىخر ة ره نا نع تت ولادع هن هنداعأ ىلع رداش ْىا 1 قوما ى

 م م رخا ىلا نمت" نوتيزلاو نالاو ىكنيأ رأ ن

 مقا ال أرق نمو نيدها_كلانم كلذ ىلع اناو ىلب لقيلف نيك اهلامكحاب هللاسلا

 ا 000 أرق نهود ىلل | لقي 1و قوللاى م نا رداقب كلذ سلا ىلا ىهتناف هما يقلاعوب 9

 هء لثحو هيلع هللاىلص ال

 ىموه» نع هلو * دواد و.ا هحرذ + 1: هّللاب نم 1 لقياف نوئمؤي هدعب ثيدح ىأبف عاق

 ىلع رداش كلذ شنلا ارفراادا ناكف هن قو ىلصي لحر ناك لاق ةشناع ىلا نإ

 هللا ىلص هللا ل وسر نم هتممس لاقف كلذنع هولاسف ىلب كنا لاق نوملاى نإ

 لعأ ىلاعتو هئاصس يياو لبسو هيلع

 * ضيا ناس لد ا ىتأله ةروس ريسفن ©

 . حئابقلا نع ىهنلاونساحملاب ىمالا ىضتقت ةمكتلاناثبح نم هيلع ةلالدلاو رسشعلا.راكتا |

 ْ لوش لسو هيلع هللا ىلد هللا 9 ةلتق دشا هلتقو ةع رمح رش اكرم را

 ١ كرينا نان الا بأ 8 لهجتونا :ةمالاذه نوعرف ناو انوعرت ةغا لكل

 ا ف

 9 5 َه || 1 لا ا <

 سابع نإ نع كلد 6 0 للدو روهمجاو ةداتقو دها_# لاق ا هعدم نه 3

 قفاكلا تسلح ( ىدس كتبنا ناسنالا بسحيأت) رانلاف ما
 0 ىدند ةفطن كب ىلا) ؛ناسنالاةرود) ىزاخحالو كثرت الو هد 1 لس هالو نعاوتاال 0 َُك ؟ نإ

 ىاصفحو صاعنباءايلاب
 ءاتلابو محرلاىف ىنلاقاري

 ناك مث ) ةفطنلا ىلا دوعي
 ةعطق ىنلاراص ىا ( ةقلع

 امون نيسرادعب دماح مد

 قلخ ( ىوف قا )
 لمع )ابوس ارسثيهئم هللا
 نيجوزلا)ناسنالا نم(هن»
 نه ىا ( ىتاالاو رك ذلا
 ندلا) نيحسلا ىلإ
 ىحن نا ىلع رداه كلذ
 هذهللاعفلا سيلا ( ىتوملا
 ةداعالا ىلع رداَش ءايشالا

 ماسو هيلع هللاىلص ناكو
 كنا لوش اه ارق اذا

: - | 

 2 هللاو ىلب

 ةكك نان آلا ةروع وف
 # با نوثالثو ىدحا ىهو

 0 الألانيبعا)
 نا) لهجابا نعي رفاكلا
 صاالاب المهم ( ىدس كرتبإ
 ( كيما ) ةظعالو ىهنالو

 ) ىنهنهةفطن ) لهح وبا

 قارهي (ىنو) لجرلا ىنم

 قاحن لاَشو ةأرملا حرف

 امد راصمأ (ةقلع ناكمن (

 (ىوسف)ةعسن (قافق) اطيرع

 نيلحرلاو نيدللاب هقاخ

 نا نينذالاو نيئءءلاو

 جورلاهيفله>و ءاضعالا
 كلذ دعب ( هنم 0 (



 بيلا نب ديعس نعوهتوم دنع هاقاس تونلا ( قاسلاقاسلاتفنلاو ) ةيوبحلا ايندلا قارفوه هب لزن ىذلا اذه
 نبا نعو ةدشلاىف لثم قاسلا نا ىلعةرذ الالابقاةدشب ايندلاقارف ةدش لبقو هنافك ١ىف نافلت نيح هاقاس اه

 5 ) قاسم ذئموب كير ىلا ( نصل دحاولا ىلع مودقلا مهو دلولاو لمالا مه ناه اهامع هللا ىكذر ساسبع

 راثادلا وا ةنإل اىلااماهللا عا ثبح ىلا 411 داب دايعلا كورشلا وعساتلاع د قاكسم ىآ هقاس قدصم

 لوسرلاب ( قدص الف )
 ( نك الود 977

 بسلا هلوق ىف ناسنالا
 عمج نلذآ ناكنإلا

 ) بذك نكلو ) هماظع

 نع (« ىلوتو ) نآرقلاب
 هلام قدص الف وا نامالا

 2 ) ءاكز الف ىءإ

 رزان ( ىطع هلها ىلا
 ددعم ىا ططمم هلصاو

 تلدبافءاطخ دى رتزكتملا نال

 ةثالث عامتجال ءاي ءاطلا
 ( كلىلوا ) ةلئات فرحا

 ءاعد وهو كل لبو ىنمع

 هركي ام هيل ناب هيلع

 ( ىلوأف كليلوا منىلوأف )
 ليوا ناكدك اند

 كالليو مث كل ليوف كل

 كلليو ليقو كل ليوف

 قاسلات هنلاو ) ايندلا نم

 ةدغةدشإاب ةدشلا(قاسلاب

 ةدشو ات ا

 لاَغو رد الارث وبال وا
 ىائاشلاب قاكلا تفنلاو

 ىلإ ) قاسلا هناسا ىوتلت
 ا

 | توتلاو * قاسلاب قاسلاتفتلاو : اهباحمو ايئدلاقارف هن لز'ىذلا نا ولع

 ” كير ىلا ## ةرخ الافوخ ةدشب اينذلاقارق ةادشوا اهكير حج ىلعردشالف هقاسب ةقاس |
 ” الفاؤا ةقدصت بجام * قدصاالف © .همكحو ىلامت هللا ىلا هقوس © قاسملاذئموب

 | لت ذالل امبف ريمصلاو هلع ضرقام # ىلسالو 39 .ءاكز الف ىا هلام قدص

 لا بهذ مث »» ةعاطلا نع © ىلوتو بذك نكلو.# ناسنالابسحما ىف روكذملا
 / ططم هلصا نوكف ءاطخ دمي رتختملاناؤ طملا نه كلذب اراخضنا رتختي © ىطمت هلها |
 | الساو ىلولانم كل ليو © ىلواف كل ىلوا © هبواي هناف رهظلاوهو أاطملانم وا
  لمفا ليقو كالهلا كل ىلواوا مكل فدر ىف اك ةديزم ماللاو ههرك ام هللائلالوا
 ع 0 رانلا كابقع ىنءع لؤي 1 ىلعف وا نود نم ىنداك بلقلادعب ليول! نه

 ظ ىرخا دعب ةرم هيلع كلذ رركتي ىا ** ىلواذ كليملوأ

 ةقراقم ةدش ىنعي ةدشلاب ةدشلا ىأ قاسلاب قاسلا 00 تعفتحا ىأ 3 تفنلاو 0 ْ

 دادشلا الذ تنات ليفودرح ًالاعتعي تولاةدع كفو هركو تك 5 عمايتدلا

 ةرخ آل رشا ىانع نبا لافو ةم دصعل وهاس هناجألا بارك نم رخال
 ار راع سال لكلا ةرد الامانآ نمعون لوازو اننذلا مايا نم موبرخآ ىف ن رك
 :ء هاقاس اه ىلقو نفكلاىفاتفتلااذا تيملا اقاس اه ليقو هحور نوزه ةكئالملاو

 ا | لقو عزاادنع ىرحالا لع ةلجو ىدخار برش فنك مانرتالا ثوملا
 دابعلا عجم ىا # قاسملا ذئموي كير ىلا 9 ىرخالاب اهادحا تذتلاف ءاقاس تسبب

 © ىلصالو قدصالف ف ىلاعتهلوق * مهنبب لصفيل ةمايقلا مويهيلا نوقاسي ىلاعت لاا
 121 ىلونو بذك نكلو 8 ىلا#ت هلل لصي ملو نآرقلاب قدصي مل لهجابا ىنني

 ىف لاتخيو رتذعتب ىا 46 طب هلهاىلا بهذ من9 قيدصتلاو نامبالا نع شر

 0 ىلدا 7 ما كار خو الا نكت لقو طملا نم دمت ىا ططمت هلصا لبقو

8 

 دهأو 0 5 ادوات لاق 1 0 يلوأف كيلوا هللاقو

 امل | ١
 ا ( ىلع ج) ايندلا ىف ( هلهاىلا بهذم# ) نامالا نع ) لوتو) ةقاديحوتب ا عا 0

 0 نيثيصوا ةرصم وا نيتزهوا ةزه هزهف هذحاف ف ماسو هيلع هللا ىلد ىللا هل. ةّساف رطشو

 د ” ارك نا تلا لوف: ليحابا ننحا ( ىل وآل كليلوا ) كلاديعو لهجابااي كلاد.عو
4 
7 



 لمؤ ) اه . لعشإ نأ 0 عقوتن ) ناغت ١ را كل هوحو 00 ةسويعلادب دش ةيلاك ( ةرسان ذم ةوحاوو

 ماا عدر «ةءايقل اة وسر ( 515 ) رهظلاز اذ ه4 4١6 © ممتن ةهاد ( ةرقاذ ) تدشىف وها

: 
 و | 5

 ءدنرا لل قدناك ةرخ الا وسلا: د دع 5 ذئموي موجوو 9 ءاطعلا قعتسيال راظنالاناف لا وساا ىنءع

 ياو كن ناإ# اممابرا مقوتت 1 نظل هح واكدت ماذا عاجسشلا ىف بلغهنكل رسابلانم غاب لسابلاو
 دل درك وسب محبا ا نا لا ضلال عدر الك راقفلا سكت نهاد < 0 العش

 20 هدنع || اهيلع مالكلاةلالدل ركذريغنم اهراغشاو ردصلا ىلاعاسفنلاتفلباذا © ققارتلا تقلب
 ىلا ةلجاملاىلا نولقتشس و |١ .نولاةكك نام لاقوا ةيقرلا نم هبامم هيقربنذ اهبحاص ورضاح:لاقو «قارنم لقول
 اذا ) نيدلخم اهيف نوقب 4 قارفلاهلا نظو و قرلا نم باذعلاةكئالموا ةمحرلاةكتالم هحورب قرب 31

 زاجو حوزلا ىا ( تعب |! 2 0
 نال 12 الرخا نأ نقلا نر با نع د« دحاو قوماضتو نوراضت ىنءمو ماسمو ىراخغا هح 0 دقا

 / كلذ 2 امو تاق 0 لاق ةمايقلا موينو 1 هير ىرب اناك١ هللالوسراي تلق لاتإ

 هللاف لاق ىلب تاق هايلخم ردبلاةلا رم 0 نذر ابااي لاق هقلخىف

 نع «م) دوادوبا هحرخامظعاو 0 ىنعي هللا قاخ نم قاخوه ام نأ مظعا

 ةنخلا ةنْطا لها لخد اذا لاق ماسو هيلع هللا ىلد هللا لودر نا هنع هللا 1

 - | اناخدت ملا انهوجو ضيبت ملا 7 كديزا أ انش ندي لاسر كر للادوَش
 ا يس ا احلا فدك ة لاق رانلا نم انيك 'ةنلل]
 د يللا ىل هنو هلوق * ماعا هللاو فاك ردقلا اذهو ةريثك بابلاف ثيداحالاو ىلاعتو كرات مينا

 كتملظا نق ةووسنما عربا هللا يناس ب62 ا رو ا
 هيقرلا نم هباحت هيقدي مكبا | 7 طن لاجتاةسروع لالا نايك الب ابسرورتسلاو ةسخنا ]0

 نءاوعوا برض دخن ماا ١ ا ا حا نافل رئت ا 6 نان اراك هل ا
 قري مكبأ ةكئالملا مالك ةياتعلا هللا رافال" كاملا ن١ مظع سما اهم لمشب نأ 4 ةرقاف اهب لع نا

 ما ةمحرلاةكتالما هحورب لقو راثلالوذد ةرقافلال يقو هضقيو رهلشلاراقف ربك ىذلا ديدستلا سالو
 قرلانم باذعلاةكتالم | هك تءإب اذا ظ ات ىل « داى ىلاعت للاةيؤر نع هوجولا كلت بج نا ىه
 01 نظرو) لعد نم عم * قارتلا  روكذم ريغ نع ةيانك سفنلاىنني
 نإ «قارفلاهنا ) ىضتشلا 1 رق نموا تاوئالع فارشالا رع قالا سفنلاغ وابي ىنكيو قئاعلاو رحلة رنا
 ةيصلا نب ديردأ

 ةيظع برو 5

 1 لا ا قار نه #9 هرضح نه لاقو ىني © ليقو :
 ب هلاك (ةرساب) لزئام هللاءاضق نم ه.لزت ال للةو هناودو هتقرب كلذ نم هصاخمو هيفشيو هءلز' م

 نيذلاةكتالملالوق نم اذه للقو أيش هللاءاضق نم هنع اونغي ملف ءابطالا هلاوسقتلا

 0 0ايلك خل
 هدا ةطيمكملا ماكل

 0 لاعشو نيب نع رملا

 (قارن٠ ليقو ) ةوقرأ

 ضعبل مهضعب رضتخلا

 هوجو 0
 نيقفاسنملاو نب رف اكلا قارتل موس وش تغل دقو # اهنع تعفاد ارئلا تغل »* تع

 لعزنوبجت

 هيلازن ورظنسال مهجر يور :
 لورا كلل ايت ( روز || اج دمسف تيك راكلادا حور او 0 0 سس اللا نورضخي
 1 ١ , قارتلا هحور تغلب ىذلا نشا ىا * نظو # باذعلا ةكثالم وا ةدحرلا ةكئالم

 1 | داولاو لهالاو لاما قارفو ايندلان ا قالا
 (ةزخ)تاكعلا اكسو |( ا ,. جورلا ىن ١ * قارفا 2

 ةدش (ةرقاف العش نا )

 تدبظ ع نه له (قاروزد 0 هر معو هلهان م هن ريض ن» لاق ) ليقو)قارتلا ىلا ا هل ١ تغاباذا قال غللاذا) اد

 قارفلاهلنا ) قارفلاهنا 0 كينج تيما ماع ) نظل هللا ىلا هجروا قا رند ضعبل مهدعا ةكاملالاق لا لاَ د هبوأ



 0 رررشلاوا ع عساتلا هنا هن 3 .2

 هج 2523 ناطلاسرإلا راظتنالا نإ درو هاف ةرظتنم لقو هريغ لا اه رظن هيفا ىت --

 سعاشلا لوقو ىلاب ىدعيال هانم لمعتسملازاو ىهاظلا فالخ ةلطاب هريس و

 امعن ىندز كنود رجلاو * كلم نم كلا تراظناذاو

 عاج اوهنسلاو باتكلا ةلدا ترهالظت دقو جيف لهحو حرص اخ هولاق ىذلا اذهو

 ن٠ وحن اهاوردقو ىلاعت هللا ةيؤر تالا ىلع ةءالا فاس نه مهدعب نث ةبادأا |

 ا وهثمابف نا رقلا تانآو ماسو هيلع هللا لص هللال وبر نع ايباح نيرشع

 قالذكوةنساا لها نم نيملكتملابتكىف ةروهشم ةبوجا اهلاملع ةعدتمملا تاضارتعاو

 0ك عضوم اذه سيلو مالكا ب ندك قر ةسانتسم ةزوهشم اهبوجاو مههش قاب

 اعشالا لاصتا اذ طرتشيالو هقلخىف هللا اهام ةوق ةيؤرلانا قحلا لها بهذم مث

 نعى ورام اهنث * ةيؤرلاتايثاىف ةدراولاثيداحالااماو # كلذريغالوىنرملاةلباقم الو

 الرام هنا. لها ىندا نا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسرن'امهنعهللاىضر رمعنا

 ”ا رك او ةنتساتفلا ةريسم هرريسو همدخو هيعنو هحاوزاو هنانح ىلا رظاب نم

 راسو هيلع هللا ىلص هللالو سر 00 ةيشعو ةودغ هه>و ىلا راغا-نه هللا ىلع

 ترغ ثيدح اذه لاقو ىذمرتلا هحرذا ةرظان امهر ىلا ةرضضان ذّئموي هو>و

 ا ارارجح نع ( ق همقرب ملو امهنع هللا ىخكر رمع نا نع ىور دقو لاقو

 لاقو ردبلا هليل رمقلا ىلا رظاف ملسو هياع هللاىلص هللال وسر دنع انك لاف هللادبع

 ولغتالنا نا متءطتسانافهتبؤرىف نوماضتال رمقلا اذه نورت انايع مكبر نورتس م 5

 ف كير دمحم عبسو أرق مث اولعفاف اث12 لقو سشلا عولط لبق ةالص نع

 مشت دقو ميلا ديدشتو ءانلا عل ىور نوماختال هلوق * بورغلال قو سمشلا عولط

 لا رظنلاتقو نوه دزتالو ضب ىلا مكضعب مضنال هانعمو أضيا ديدشتلاعم ءانلا

 لوقو * ضءنود مكضعل ءاريف هتيؤر ىف ميض مكلانسال هانعمو ميملا فرقت ىورو

 ءوضولاىف ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت هانعم رمقلا نورت اك انايع مكبر نورتس مكنا
 58 ىلاعت هلاىضر ةريره ىنا نع © ىنرملاب ىثرملا هيبشنال ةقشملاو كشلالاوزو |

 لسوهيلع هللا ىلص هللالوسرلاق ةمايقااموب انمر ىر' له هللالوسراي اولاق اسانا نا

 رم ندعلا نوراضت له لاق هلل !لوسرايال اولا رديلاةل ل رمقلاىف نوراضت له

 قرت مكناف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق هللال وسرايال اولاق باح اهنود
 رك انسان نا هلوا ىف هدنع سلو ىذمرتلا هجرخاو دواذ وبا هحرخا كلذك

 ور دقو ىذمرتلا لاق با اود سيا هلوقالو ماسو هيلع هللاىبص هللالوسر

 ليوط ثيددح نم فرط كدا اذهو 58 وهو كم نانع ثيدحلا اذه لع



 4 0 ةرذ اللا نورذو 0 لب 9 هلوقو لجاملاب رارتغالا 1

 هبدارماو ناسنالل باطلا ناك ناو لاجمتسالاىلع نوعوطم مدا ىنب ناب اراعشا ا

 الاب نيبرصلاو صاع ناو ريثك نا ةءارق هدب و نع ريعقلا مش سنجلا 1

 ةقرغتسم هارت © ةرظان اهبرن ىلا 99 ةللهتم يه © ةرضان نئموب هوجو 9 امك

 نق هاعم قم قع نكشا اذا لبقو لرجل كارقا © ءارقق كلاسل هس نا
 ماسوهياعدللا بص ىبالاناكلذو مارا ولالللاو ماكحالا ن.هيفام نايب انيلعو كلهنيدن .
 نك هللبق 8 ماعلا ىلع هصرح ةياغل هينامم نع ليرب> لاض  .ال لكشا اذا نك

 7 هلا ا ل 9و امد ىا ا ىلاعت هلوق * كلهن 3

 ىأ# دينو ةرخوش كر انك طا اهأ نولم< آو ىقعلا ىلع ايندلانوراتخم ىاأ 1

 ةرورسم لو ةئسح سا.عناا لاقو نسا ىهو ةراضنلا نم «ةرشال ماا

 ةقرسشم ليقو ءاهو رون اهولعي ضِس ىلقو ةئرضم ةرفسم ليقو ةمعان ليقو مب

 نام ىلا ىل ا ناسف 1 نا نإ ٠ لاق 3 13 اب ىلا 9 3

 ن رظتنت دهام لاق راظتن دالاب هب اع رسل |رسفاا 0 0 7 دهاعإ

 5-5 نا لاق ندهو ىرهزالالاق اهبر' ١

 ىعك ءوشلاولا تراظن لوشال برملانالا

 ةئيطلطال وق هئمو

 هز ردا 2 ا ءا مك رظن دقو :

 ْن 1 نا. لمح سمالاىف ترظن تلق اذاو نيعلاب الا نكي مل هيلا ترظن ت

 ىماستن و ىروح م لاط دروال + أ

1 
 تاق د :

 0 رون نم سقت تن ورنا هلوقك ىلإ عضوم ىف 0 < |

 رظالاب فصو اذا هجولاو هللا عيب نا الا نورظنس له .هلئوأت الا نؤرظنس لق

 عقوتا ىنعم ىلع كيلا مث هللاىلا رظنا هلوق اماو ةيؤرلاريمغ لمتحم مل ىلاب ىدعو ا
 اذا اذه زوحم امنا 2 لمتحي مل هجولا ىلا رظنلا نوكف كلضف مث .هللالضف |

 اذاو راسا باقلارظن لمتحم مل ه>ولاىلا رظنلا دنسا اذاف هجولاىلا دنسي ملا

 كدضغا ةييصل أثيداحالاو مهيلع كلذ قش ناو مالك ةيؤرلا» ءاقيل قس مل ناي ممل لطب 1

 ىلاعت هللاءاش نإ اهرك دتنلو ةيؤرلاب هن الامه ظلال 0 /

 ةرخ كلا لىلاعتو هناحبسم مهد نينمؤلاةيؤر تانك لصف ا

 ىلع اوءمحاو القع ةيرعسم ريغ ةنكمت ىلاعتو هلاصس َلاَةؤر ةئسلالها ءالع لاقأأ|

 هلوف ليلي نرفاكلانود ىلاعتو هيام هللان ورب نيئمؤااناو وح . الاف اهعوتو

 ا ايحا دكر ع م ىنعءع ةر ظان او ىلا هلوق ىن

 | هل :رظتناىا الف تر ظن لو 6 رظتنا

 راكنا نع عدر ( ةلع)

 هللالوسرل عدروا ثعبلا
 3 ماسو هيلع هللا ىلص

 هيلع اهاراكتاو ةلملا
 ةرشإ وش هدك و
 لب لبق 06 ةلحاعلا

 مقلخ مكنال مدا ىنإي منا

 معبطو لك نم

 ندو ع لكى نواح
 لا نيا نوع مْ

 نورذو ) اهتاوهشو

 ةرخ الارادلا ( ةرخالا

 اهل نوامعت الف اينو
 ىتدم ءاتلا, امه«فرءارقلاو

 ع (هوحو) ىقوكو

 دكموي ( نينمؤاا هوحو

 ىلا) ةمعان ةنسح (ةرضان

 ةرفك الب ( ةرظان امر

 هلع

 ةفاسم تومسالو ةهجالو

 راظتنالا ىلع رظالا لمحو

 مصنال هباوثلوا اهر سعال

 ىا هيف تراظن لاش هال

 هنرظتنا هتراغأو تركفت

 ىنمع الا ىلإ ىدعي الو
 قلي ال هنا عم ةيؤرلا
 _دارقلاراد ف را اظتحالا

 اق (الك) ىهنلاورمالاو

 لمعلا (ةلجاعلا ن وحلب )

 (ةرذ الان ورذتو) ايثدلل

 ةرد الانا وتل لمعلا نوكزتت

 نم ٌؤااءوحو ) هوحو)

 (ذدكموب) مهن ايا ىف نيقددصملا

 ةنسح (ةرضا:)ةمايقلا موب

 هنع نورجءال مهبر هجو ىلا نورظنم ( ةراظان



 كردصيىف (همج انلعنا)

 هتءارقتامشاو (هنا رقو)

 ةءارقلانا رقلاو كناساىف

 نا رقلا 0 الو كر

 ىا ( ءانارق اذاف )هحو

 ليش لي كاع

 ىا( هلارق عبتاف )

 مما اذا( هنانس اع

 هناعم نم ئىَد كبيلع

 مهم انلع نا) كلذنع

 ك.اتىف يي

 هلا ل )هنا رقو (

 مارحاو لالبلا مقلا
 نافل ءا رت مانت
 ارقاف(دت | رقعماف) كيلع

 اذالاَش و هفلخ دمتي تنا

 مارطاو لالحلاب ءانفلا

 انيلع نا من ) هغيلأت عبتاف
 مارطاو لالا ( هنايب

 . ا 320 .
 نه كيلع لكشا ام ناس # هناي انيلع نا 0 كنهذوؤ + رب ىت> هيف رك

| 
 يل

 | لمحو اناتتادك ةءارعلا نون ليح عرف اذاف كيلا ىحوبام ليرب> م ىتح كس ظ

١ 

 نورسشعلاو عساتلاءزملا م (

 كناسل هنءارقو تايثاو » هنأ رقو # كارذدص ق * هعرح اندعنا 0 ا تاف |

 هلءارق © هنا رق عبتاف ف كيلع ليربج ناساب 6# هان ارق اذاف ف ىهنل ليلعتوهو

 1 2 اع ضارتعاوهو. ناطخلاتقو نع نابلاريخأت قاوجن ىلع لبلد وهو: هبئامم
 نبدلال ساو رومالا مهاوه اهأ ةمومذم تناكاذا ةلجم نال ةلجلابح ىلع خئوتلا

 عم باطلا لبقو تب الامد لوزن كانا قفا اهنا رك ذي وأ هع اهب فكف

 | افوخ هتءارق ةعرس نم هلال جاجلتيف هباتك ىتؤي هلا ىنءلاو روك ذملا ناسنالا

 (| كلامعا نم هيفام عمح دعولاىضتقم انيلع ناف هبلجحت كناسل هبكرحنال هل لاقيف

 ليزتتلا نم جامي ملسوهيلع هللاىلص ىبنلاناكلاق هب لجل كناسل هيدر ال لجو نع
 الوسر ناك ام امهكرحا انا سامعنبا لاق ريبح نبا لاق هيتفش كرحي امم ناكو ةدش

 كناسل هبكرحتال لجو نع هللالزئاف هيتفش كرش امهكرحب ماسو هيلع هللاىلص هللا

 عبتاف .هان ارق اذاف ءارقت مث كردص ىف هعمج لاق هنا رقو هعمح ادلع نا هيلجتل

 هللا ىلص هللا لو_سر ناكف لاق هارقت نا ائيلع نا مث تصنا و عساف لاق هنأ رق

 هللاىل_ص ىننلاه ارق ليريج قلطنا اذاف عمتتا كلذ دعب ليريج هان ا اذا ملسو هيلع
 ْ قيرطنمىوغلاهاورو ىديماظفل ىلاعت هللاهدعو اك ةياورىفو هارق اك ماسو هيلع

|| 
 مه ناك ىحولاب ليرب> هيلع لزت اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاناك هيف لاقو ىراخع هلأ

 ا ىف ىتلاةي الا لحو ّغ هلال زئاف هئم فرعي ناكو هيلع دتشق هياقثو هنا كرب

 انيلع نا لاق هنآ رقو هعم انيلع نا هيلجمتل كنا هبكرحتال ةمايقلاءوب مسقاال

 انيلعنا مث مهتساف هانلزنا اذاف هنا رق عبتاف هان ارق اذاف ءارقتو كردصف هعمجم نا

 ! 215 هذ ادق قرطا لب ريح ءاثا'اذآ ناكف لاق كلتا هنيم نا انيلع هنآس
 هل ليقف هنم تافنس نا ىشخم هيلع لزت اذا هيتفش كرم ناك ةياورىتو ىل !امز هللاددعو
 ا ىا هناا ركو كردص نق هعيجىا هلا 3 هممح انلعنا هب نلمعتل كنا هكرال

 / ركذ هلري ل ناو راكضالا اذه زاحامناؤ كناسل نآ رقلاب كرخال ةب الاىنعمو هارقت
 َ كظفحو كردصيف هعمج ىا هعم- انيلعنا 9 هذا ىا هب لججصل هيلع لاحلاةلالدل

 أ ءاسننال ريصت ثيحب دمي كترقتسس ىنعملاو انيلع هتءارقو ىا # هنا رقو 8 مايا
 11 كيلع ليرتج ةءارقل ةنراقم كتءازق نكنال ىا « هنآ رق عاف هان ارق اذاف 2

 | هللا عاطا دف لوسرلا عطي نم هريظنو ىجولاب لزت ه سمع أد هنآل هنءارق ليريج ةءارق

 أ نسل ماك نال ىلوا لوالا لوقلاو همارحو هلال عاو هن للمعأ هائعم ليو |

 َ ىفدا ىحولاب ليريح هيلع لزت اذإ كلذ دعل ملسو هيلع هللا لص ىبالاناكف هنءا رق ند

 هنايب انيلع نا مث 8 هظفحو ماسو هيلع هللاىدص ىنلاءاعو هتءارقنم غرف اذاف هيلا



 .٠ 3 7 3 4 م 2 َغ 1 010 1

 ( ةريصب هسفنن ىلءناسنالال ب ) هلمعي ملام( راو ) هلمت لمع نم ( مدقاع ) ربخم ( ذئموناسنالا اني ) راثلاهلخدا .

 ةجحاةريصلا, 9 هيل ىلع هةح وه واهيلع دهشتهحراو> ذادحراوح هيدازأ هنال هكاوا ةمالاع ةغاامملل ءاهلاودهاش ا

 هيلع مدقته سفن ىلءءربخو ءادّتبالاب عفر ةريصإو كفن 5- تنا كريغل لوةتومكبد ن هراصن ؟ءاجدق ىلاءتهللا لاق ٍ
 كلان وكي ناز وي اذه ىلع ةمايقلاةروس) ريشا لما عسا 1 ل ةلماو

 لا ا عل لكولا مهرارقعضوم هتُئيشمىلا وا مهما رارقتسا همكح ىلا وا دابعلارارقتسا هدحو هيلا
 هدو راولو(مرذاعم |١ ...اييرق 6 ردو ضق اع دتموب نانا ان قت رانلاراتي نفل هلا يل
 ولو ليقو تسلا راذعلاو ١ هيا ية وم ركل اعواوليع لصنم مدقاميوا لمني مهتما رشا ايوه ل

 تاكاام ةرذعم لكب ءاج ١ ع ول را كيل تلا اير دش لام نر ف ا
 هرذع بذكين ف هيلعف هنم ٠!' راسل اهنضو:اهب دهاش هلال اهلاععا ىلع ةنب ةيح## ةزيصب هفن لع نانا نإ

 ةرذعم عمج سيل رذاعملاو (| لكب ءاحولو ه6 هريذاعم ىتلا ولو © ءاينالا ىلا جاتحم الف اهب ةريصب نيع وا زا ىلع
 مانت لبرذامماهعجن أل نم الك سا ةلاراع ىلع ةرذعم عمج وا رذدعلاوهو راذعن عمج هيرذتعي نا ن نك ام

 ىفريك انملا هوو اهل عمج | © هب 9 درعاي © ٠ كرخنال 8 رظن هيفو ىلوا كلذو رذاعم هسايق ناف ا
 نا رقلاب(هب كرتال) ركنا | نا ةناذع ةلحت ىلع ءذخأتل © هب ليتل 9 هيحو مج نا لبق * كناسا 8 نآر قلاب

 نا رقلاب(« لمت كناسا) 1

 0 ا ناكو نمو هتحرب ةنخطاهلذدا ءاشنف هتشيشنم ىلا,ضوفم كلذو رانوا نجت نم مهرازق

 عارف لبق ةءارقلا ف ذخعاي ١١ ىو تام نا لاو راو ةمدقا كيوي ناسنالا ات 3 هلع راثلا د: |
 تلفنب نا ةهارك ليربح | .. ١ ا 7 |

 كناسلدر ال هلل .ةفهنم

 عسا ىا مه رقم سم كير ىلا ليقو رارقتسالا ىعي وهو عجرملاو ريصملا هيلا

 ةنسح ةنس نم هتوم دعب رخآ امو سوا اص لمت نم هنوم لبق مدق امب سابع

 ليقو ةعاطلا نم رخاو ةيصعملا نه مدق اب اضنا سابع نبا نعو اهم لمعي ةئيس وأ

 ليج مادام ولاة ءارغ ١ رص نارا رار لع لاوإب لور هس دا دكر راو هللاةعاط ند ءدق اع
 ىلع هذخاتل هبل“ ارش أ ل نم رخا امو هتؤم لبق هسفلا هلام نة مدقاك ليقو هرخآ قو:هرمصلوا ىف

 مث كنم تافشسالثلو ةلجت ءاقر هسفن نم هسفن ىلع ناسن الا لب ىا / ةريصل هسفن ىلع ناسنالا لب 3 هتنرول

 هلوّدب ةلجم نع ىهنلا لاع ق'ءاهلا تلخد امئاو ةكر اوتو هرص(و.هنعت قهو هلمعا هلح قودو كا ذة

 (نامنالاأ“ش ) عجرملاو || ةديصانيع هسفن ىلع ناسنالا لب هانعم ليقو هحراوج ناسنالا نم دارملان ال ةريصبلا
 ن ىدع ناسنالا رم || ةمالمك ةغلابملل ءاهلا نوكتف دهاش هسسفن ىلع ناسنالالب سابع نبا نع ةياور ىفو

 ا 1 || نال هعفشيال هلاق هسقن نع<لداتو ردغ لكي ردا و مب 6 هرقاعم فلا
 موب( ذئموي ) هريغوةعيبر / : ب

 هرذع بذك, ام هسفننم هيلعف رذتعا ولو هانم لبقو هسفن نم دهاش هيلع دهش دق

 رخاو رشوا ريخ نم مدق || 33 م لوح د ليل 2 0 1 نومسيإ نب لهان ليقو 5000 لل كام كن أراتمما سلا كاومسلا كل لها 1
 ير لة نسال تاع قح ق ادهو هيلع ةدهاش هسفن نأآف لمعبام ىع باوالا قاغاو روئسلا درا

 ' | لج وزع هلوق # ايندلاىف لمع امب هحراوج هيلع دهشتف ةمايقلاموي رك هنال رفاكلا
 هلوق ىف اكيهنغ هللاىضر سابع نا نع ) قا 3 هب لصتل كيانمل هب كرمال ِه

 نم مدق امي لاّشو ةئيس
 ةصعملا ند رخاو ةعاطلا

 رذملاب ملكت ولو (هريذاعم ىتلاواو) هدهاش هسفن نم لود ( ةريصبهسفن ىلع ) هريغو ةعيبرنب ىدع ( ناسنالالب ) ا

 دمهاي نا رقلا ةءارّش (هكرال) اهسفن بويع نع ةلنانةلهاح اهريغ بو.هب ةريصب ىه لاّشو تلق امو كلذتلعفام ١

 ليري> لزت اذاماسو هيلع هللا لم ىنلا ناكو كيلعهتءارقنمليربج غر نا لبق نآ رقلا ةءارّشب هب لينا كناسل ) ١

 هللا ءاهنف ا ةفاخم هلوأب ملسو هيلع كلارك ولا ملكتي ىت>هرخآ نه ليج غرشملنا ر لا نم ىشاةللعا



 00 ل( 2107 اذان ءانلاءاقل دحتسم تنعتم لاؤس ( ةاشلاءوب ) ىتم ( نايل ثي ) نامزلا نم

 . آرقو هبانفستهلوةنمباغوا هءوضيهذ -إ5 ٠١ رف ىا نو رشعلاو عساتلاءزيلا) (رمقلا فسخ و) صخخ ىندم
 ١ 2 2 0 ا 1 2 ان 5 0

 اذاف » ءازهتساوا اداعيتسا ةمايقلامو. نوكي ىتم 6 ةمايقلام وبنايالأسي ف نامزلان م | 00 مضبةويحوبأ

 1 هرصل قدكو قربلا نا رظنا ذا لحرلا قر ند اعزف نيحن و هللا قرب عدا ايضا يوتا

 5 ةىئزرقو 0-0 يك نم عمل ىندمع قيربلا نم وا 53 هخل وهو جنفلا عفان برغم انهم عولطلا ق امه

 ءان 0 رقد هؤوض بهذو 4 0 فدو 0 مفنا اذا ادلى دل نكمآ| وا 00 اعمحوا

 كه 0 توملا تاراما ىلع كلذ 1 ناو ا راتتم هاذ قوختلا ىركلا هارت نوكف

 / 00 نسا الا 0 ملا ىا 03 * رفملانءا 0 0 ف 0 راثاا نه رارفلا ىاردصم

 ا 4 رزو ال 9 رفملا بلطنع عدر * 5 ناكملا وهو رسسكلاب ؛ئرقو ىنمتملا | لوهلان.اضيا نمؤملاوا
 أ 4 د 6-0 2 لقثلا وهو ددؤللا 0 هقادش او للان 0 0 دم ال ءاقلا 6 نسحلا ارقو

 ع |ردصااوناكلالمتحوهو

 لول وه 5 ا 0 ءوس 7 را 00 د نح دز د1

 | سابع نبا لاقو توماركذي الو اذكو اذك ايندلا نم بيصاف شيعا لوب لمالا || ا ال ( رزوال ) رفلا
 |. [رجاققسافلاو رفاكلا ىمسول يملا روهكقلا لساو باسحلاوثعبلا نم هماخا اع بذكي || ةمموي) ةصاخ (كبرىلا)
 رفاعلانا لا اقل وز نرك قع 4 تاقلاعوب نالت ٍ قحلانع هلى | داسلا رقتسم ( رقتسملا
 صح صنخخش ىا * رصبلاق رب اذان## ىلا هللا لاق ةعاسلا مايقل كاع لاسم تصمم لاؤس كا ا هج ن٠مهرارق عضوموأ

 | ليقو ايثدلاىف اهب بذكب ناك ىتلا لاخلا نيمو اع قرط قاف كولا دنعاوتسلا ١

 | فاجحلا نم ىرب اييحو انا ليقو م4> ةيؤر دنع رانكلا راصنا قربت ا هه ديفلصتدل

 أ ىا © رفقلا فسحو 9 ولالتلا وهو قريلانم اهحتتو هئبع قش ىا قرب لنقو
 ا 000 3 © رمقلاورسعلا عجول ءوش ب بهذو 1

 هتكشا كلذ ضوفم را وأ

 ةعمر نب 0 1

 موبنايا) ثعللهنم اراكنا

 موب ركل ل( ةحاقلا

 قراذان) هللالاقف ةمايقلا

 أ 0 31 ا د ا 5 0 0 75 ناسنالالو 5 35 ىربكلا ارا |
 أ هيلانويره مهلا مال ىا © داك رارفلا | عضوم وهو برهملا ىا 6 رفملانا ف

 |الجاىلا اوجلا اوءزفاذا اوناكو لجالو أِدلمالو زرحال ىإ 6 رزوال# هلوقوهو | لاهو رصلا ب جتا( ريصتلا
 | كد نبا للا للا رزولا لصاو هننوتصح ذئموب مكل لبجال مهل ليقف هب اونصخحت 0 ه0 دا نس

 | كلام نب 0 وهف هن تنصحتو هلا تاجلاام مثلا م ما دا
 2 ةهص | رح

 .٠ .- . 1 ا

 َ 0 انَقلافارط و قوكتلا الا 1 انل سبل كيف انلع للا نااثلا 1 ( نِمَقلاَو سمشلا عمجو أ

 || نودنتيةمايقلاموب لبجالو نصحال ىلاعت هللا ىصانم مهمصع ئشال هنا ةب الاىنعمو 8 نين ورقملا نيروالاك
 | 2 ب - .: -- ة 54 7-1-0 2ع

 من همادع لاقو قا ارفتسم 5 رو كيزملا # را نماألو ىربذ ندوسالان . ريقعلا

 (هيلا) نا) رانلا 161 را ذّئموب ) هءاكاو ةعيرنب ىدع رفاكلا ( ناسنالا]ْوَش ) رولا باج ىف امهب

 و دزواللاغو ادزو لبخلا ن وعسل ريهحة غل ى هو رانلا نههنرا وبلبص >اآل ر زوال) اقدح (داك) ايكلاورر ,هلاورانلا ند (رفملا

 ااانتب (رقتسملا) ةمايقلاموب (ذئموب كبر ىلا) هللا ند مهل ىجنمالو اخ امال و نسحالو زرد>الو ر رسال و روشال



١ 
0 

ْ 
 ءانبلا ىلع

 هلبقتسي اهف ءروك ىلع موديل © هماما رجفيل 9 ماهفتسالا نعوا مهفتسملا نع ||

 اناقرو 3 اهعو>رو اهقرغت دعب ماظعلازنا رفاكلااذه نظيإ ناسنالاس سا ىنءمو

 اظع عمجم نمل نا ضرالادعابا ىثا يت ريطفق جرلا ا شدسل ام.دعبو بارتلاب ةطاتخم

 رداقلانا لعامو دسافلا رطاخلا اذه هلاب رطخ فيكو ىرخا ةرم اهعمج اننكمال

 ةرهز_ ىافلج د دع قاد مدنهم تا كا ةداعالاىل ع رداق ءادبالا ىلع

 ىنفك !مهللا لوش مث سو هلع هللا ىلص ىلا ناكو ىنةللاق يرش نب سنخالا نئخ وهو |

 ملسو ةيلع هللاىلذ ىنلازيخأف اهلاحو اهرضا ففكو ةمايقلان وكت تم, ىتدح دقمحاب ٌ

 لاهو 2 ||

 لوق قفو ىلع جرخ امنا ليقو اهئاوتسابالا قالا ىوتسيالو سوفنلابلاق ماظعلا |

 اهتداعاو اهفيلأتو هماظع عمج ىلع ىنمي نيرداق ىلب ماظعلا هللا عمجم وا ركتملا اذه |[

 1 1 مظعا وهام ىلعو ىلوالاةئبهلاو ةلاغاو لوالا بيكرتلا ىلا ||

 ةايطا رباك ملا قح قحاو ظ كلك عباصا لمجتف' هلمانا ىنعي هتانب ْ
 اهريغو ةطايلاو ةباتكلاك ةفيطالا لامعالاو طبسلاو ضرقلاب اهب قفتري نا رده الف |!

 ىتح هماظع عمح ىلع ردقن لب هناظع عمح ىلع ردقن نانا رفاكلانظا هانم٠ ليقو ||
 ردَس نق نانللا ىوتست ىتخ اه فاونو اهنتك اما ىلا اهرمص: لع تامالسلا لل

 7 30 برقا لوةلااذهو ردقا اهراك عجح ىلع وهف راغصلا ماظعلا عمج ىلع |

 لب 8 ىلاعت هلوق * قلخلا هب منام رخآ هنال رك ذلاب ناللا ص> امنا ليقو |

 ا ل ل ا ىلع موديل ىا © هماما ر روضبل ناسنالا |

 © س 6” اخواق )

 دير

 ةمايقلا ةروس 7 نلنأ) ثعءالركشملا <54 ٠ هرؤ- رفاكلا ىا ( ناسنالا بسحتأ)

 نال مهلا لسفلا دانساو سنجلا ىني « ناسنالا بحبأ © اهتازاجم اهتماقا نم |[
 ١ هللا ىلص هللا لوسر لأسم ةعمر ىبان, ىدعوهو هيف لزأ ىذلاوأ بسحم نم مهنم

 ١ 0 كلذ تشاعول لاقف هبه ربخاف ةمايقلا صا نع ملسو هيلع لاك

 | عمك نل نا ئرقو اهقرش دعب  هماظع عمج نازل ماتا >5 2و

 | عمجم © هنانب ىوسن ناىلع نيرداق  اهعمجت # ىلب © لويفملل
 | ماظنلا راكب فيكف اهتقاطلو اهرفص عم تناك اك ضعب ىلا اهضعب مضو هتايمالس

 | لعقلا لعاف نم لاح وهو اهريغب فيكف هفارطاوه ىذلا هنانب ىوسن نا ىلعوا

 | ىلع فطع © ناسنالا ديرب لب # نورداق نحن ىا مفرلاب ئرقو ىلب دعب ردقملا
 | تاريخا ركيزا نار نانا نرك ناو انليقعا نزكنأ دوص كسلا 2

 رابكب فكف اهرفص عم ا

 | نانالابسحيبأ * ىلاعت هلوق هيلع لدي نيساحتل مث نثعبتل هريدقت فوذحم مسقلا
 7 : 5 0 م 8 2 3

 | ىكا هم

 | دعب ىني هماظع عدجم نل نا رفاكلااذه ىهي ناسنالابسحبا لجو نع هللالزناف
 ا نال اهعيمح هسفن اهب داراو ماظعلاركذ لبقو ةرم لوا ناك هيبحين ىل او قرفتلا

ْ 

 ا
4 

 | تل نش نانانلا

 اهئراقتدمب (هماظع عمجم ١

 اطلتخم انافر اهعوجرو

 تجوا ( ىلب ) بارتلاب

 اهعمجم ىلب ىا ىئلادعبام

 يبيضلا نم لاح (نبرداق)

 ن.رداقاهعمجت ىا عمج ىف

 مك امتداعاو اهعمح ىلع

 ىوذست نا ىلع ) تناك

 كناك 1 هغباصا (( نان

 توافتوناصّشالب ايندلا ىف

 (ناسنالادعربلب )ماظعلا

 ف سدا لع غنا

 نايتس هلم نوك نا

 مودل ( هماما نوبل )

 لصف انه روج ىلع

 نظا (ناسنألا] بسحب )
 ةءسر نب ىد_عرفاكلا

 نانا) ثعبال هئم اذاكنأ

 رده نإ نأ ( هماظع عمجم

 اهماليدعب هماظع عمجنا

 لب ) اهشرشو اهليدشو
 رداق انا لوَش ( نيرداق

 ىرخ نال ع) كلذ لع

 نوكيف هعباصا عمجت ( هنانس

 وا ريعلا 07 0

 نا لوسقي باودلا فاك
 لعجم نا

 فيكف ريعلا فك هفك
 هماظع عمج نا ىلع ردقال

 رفاكلا(ناسن الادب رب لب)
 ها

 روم ) ةعسر نب ىدع

 ىل-ءع نورداف

 رؤاو 4. رش م دق. اانامأ

 يسفل !انلمعل لاش وهّنوت



 (ةما والانس ُُ دا مدا

 5 >ا مقدلا ىل اعارر وهلا

 موب مسقا ندحلا نعو
 هلا مقل ملو ةماقلا

 ىلعومذ ةفص ىهف ةماوالا

 6 ةفدص مسقلا

 مولت ىتلا ةقثللا سفنا

 ىوقتلاىف ريسصقتلا ىلع

 لز مل مدا سفن ىه ىلقو
 تح رخ ىتلااهاعف ىلع مول:

 مسقلاباوجو ةنملا ندب
 هللد نئمدشل ىا فوذحم

 (ةماوللا سفللاب مسقاالو)

 اهسفن مولت ا#ما ةرجاف
 ةنسحلا اما ةمايقلا موب

 تددزا ىتنلا لو_ةّق

 لوقف ةئسلااماواناس> ا

 تارت وم عفر قلاب
 باوثلاةئاعم دنع كلذو

 سفناا ىهلاّشو باقعلاو
 سفنلاىف لّمو ةمدانلا
 بوت ىلا ةمدانلا ةئاللا

 اهدش تمالو توذلانم

 سفنلا يه لاش و كلذ ىلع

 ةر>افلاو ةرف حلا

 سس

 ىا

 ظ
 ظ

 ظ

0 

 ١ سلم تل 1

 ة.ئطملا سافنلاوا ةعاطلاىف تدهتجا |

 اق مسقلا ىف امه 2 ىد ةماوالا سفنلا نيبو ةمان ةلاموب نيب ةيسائم ىا تلقناف ا

 ملأ لاودإ رهظنت ةمايقلاموب ىف نا ةيسساملاهح ا

 أ

1 | 

 خب
2 

- 

 : فل 3 م

 ا 2

 أ ناو ادبا اهدشن مولت

 0 لعدنأ ىو رات سنخلابوا ةرامالا سفنلل ةعاللا

 ْ نا ةمايقلا موب اهسفن مولتوالا ةردحاف الو ةربإ سفن 2 ننل لاق مالمسلاو ةالصلا

 ىلازةقتملا سفنلاب © ةماوالا سفنلاب مس ةءالو ا 0

 ىتااوا ا_هريصقت ىلع ة 4و 3 ماهل ىوقتلاىف ةرصصقملا سوفلا

 ' اهوا ترضق تنك تلا تلاق ارش تلمع ناو. ددزامل١ فيك تلاق اريخ تلمح

 أ دوصقللانال ةمايقلامون كك اهعمو ةملا ند ِ توت انلع مولت لزم اهناف مدا

 || ,سفنلاب مسقا و ةمايقلا موس مسقا لاقف ًادحا مث اومعز اك سمالا سيل ىا ثعبلل

 | كذب مسقاال لاق هناك كلذف ىنءملاو ىنئلل مالنا لاَ نا هيف هجولا ليقو ةماوللا

 ]| ليقو هنأش ميختتو هب مسقملا مظمآ ضرغلا نوكيق امهلاماظعا الا سفنلا كلت الو مويلا
 | هيلع مسي نا نم رهظا هتاسا ناف ب ولطملاا ذه تاينا ىلع ءايشالاهذهب مسقا ال هانعم

 مهدحا ةماقو ةمايقلا نولوَد لاق ةبعش نب ةريغلانع ةمايقلاريسفتىف ىوغلا ىورو

 قافتال فعض هفو هتماق تماق دقف اذه اما لاق تفد الث ةزان> ةمقلع دهشو هتوم

 ةا الو © هلوقو * كلذىف تاب الاقايسل :ىربكلاةمايقلا هب دارملا نا ىلع نيرسفملا
 ارضا ءارينلا ىلع ريصت: الو زسشلاو ريكا ىلع مولت ىلاىه لبق # ةماوالاسفنلاب

 نه سيل ليقو لعفت ملولو تلعف ول لوقتف تاف ام ىلع مدن" ىتلاىه ةماوالاليقو
 ]ذل دةزاداه لوقت اريخ تامع تناكنا اهسفن مولت صوالا ةرحافالو ةرب سفن

 آلا ءارتام نمؤملانا نمؤملا سفن ىه نسحلا لاقؤ لعفا مل ىتيلاي لوقت ارش تلمع

 "ا لو ىقحا دل ناو لك ان تدزا ام ىذاك تدرإ اماهسق 2

 ١ ةمايقلا موب ةيصاعلا سوفنلا مولت ىتلا ةشرسشلا سفنلاىه ىلقو اهشاءي الو

 ةعاطلاف تدهتحا ناو اهنفن موا: لازتالىباا ةشرمشلا سفنلا يه ىلفو ىوقتلاك رت
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 ىدعةمي .ةشلاك ٠ 0 ع

 نش لك لبق هناك هنآك

 ىنملاو نهر 0

 55 ندر - ل

 كوك 2 يسع هللا

 2 . ني ناد هع

 واأم نونهرب 00

 اوكف مهناف نيماسملا الا
 صاخب ام ةعالعلاب مهباقر

 نا ءاداب هنعر نهارلا

 ىف مه ىا ( تانح ىف )

 أل

 ةفاضا ليقو 2 هللا ةئلشلا ةعبان هتدشم ناب هنع حو هسفن لعف نم نك م هاو

 لل ةكشلاا ءذه ليقو متدشام اولمعا يتلا لع ىلع نيبطا- 0 تشل |
 تب اع سفن ل 2 ىلاعت هلوق # ردات وا مدقَس نا مكنم هللاءاش نأ ىنءملاو 1

 .ماق * نيعلا باحتا الا 3 اهلمعل م ا 0 ةئهر سم ىأ كَ ةنيهر | 58 هنتكمال تاج

 كاقر او ا ليقو مهأاهرفغي هللا نكلو راق مهونذ نامت يص ريغ مهماف (نيمرغا نع ةرااس)

 نيب راد ىفاوةلتحاوهيلع ىذلا قل اءادإب هنهر نهارلا كشك ةن نحلل مهلامعاب مهسفنا |

 نبذلامه ليقو مهام مك وطعي نيذلامه ليقون رضا نود ؤاامهليقف مهنه |

 ١ قو ىلااالو ةنطاىف ءال ؤهمهل 0 قاثملا ذخاموب مدا نيم ىلع اوناك

 : ”قاىخر بلاط ىنانب ىلع نعىورو مهسفنا ىلع ناكر ابمىا نيمايم 00
 نس ءو هنن ا راع و.ستكي مل لافطالان ال باوصلاب هبشاوهو نيماسملالافطا مهنا

 نع نولءاستي # 13 يأ 46 تانج ىف# ةكالملامه لاق سابعنبا |
 وق و انهو «رتسف ككلسا» مهلنولوةيفةلص نعو نهر : نزار ىا ْ

 مهنع اضعل مهمل لآسإ

 7 مهريغ نولاءاسشوا

 ( رقسيف م 5 ل

 مهرذنا (رخارد )

 هيلع هللا ىلع دمتم لاَسو

 6 رشبلا 0

 كرر رش نع( ك0 ريخ ىلا (مدقتبن ا مكنم ءاشنا) رذؤمو هج ميلا ردن هل و

 (ةنيهر) رمكلاىف (تيك ايغو ةزرناك ( سفن لك) مهاديعو اذه ورفكف 0 وا لاعو كرف

 نوئءاسني ) ناناس ىف" ((تاتح قر ككل كانك اوسملاب ”اذ ' ةنطا لها ( نيعلا بامساالا ) ادبا رانا ىف ةنهت سم

 رقس ىف) مكلخدا أعلام ( مككلسام ) نالفاب نولوشو راثلا لها نولأ#ب ( نيم +2 نّود
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 لالضألا ن٠ روك دملاكلُذ لم ىا ىدهلا ولالضألا ىنممن ٠ هليفامىلاةراشا كلذ و بصن فاكلا (ءاشب نم هللا لص
 كلذاف ةمكحلا ةيؤرو هقدمتل نيئمؤملا ىدهو اولأق م اولاق ىتح ند ا نيقفاثملا لالضا ىنع ىدهلاو

 ءادتهالا رايت اهنم لعىذلاوهو (ءاشب نم ىدهمو ) لالضلا رايت>ا هنم معىذلاوهو هدانع نه ءاشن نم هللا لضل

 لال_ضالا ن' روك ذملا كالذ لكم 0 كم ند ىدهو ها ن* هللا لضي 1

 0 01 كير دو:> ماع امو 9 نيئمؤملا ىدهلو نرفاكلا للاضي ىدهلاو

 تا_:كمللا رصح ىلا دحال ليس الذا 4 وه الا 0 هيلع مهام ىلع هقاخ 1
 00 هصخ اع اهنم ن5" نا شل بحوامو اهتافصو اهقئاقح ىلع عالطالاو |

 7022 ىرلاما لادتما
 كر رقع مدت الا ناوغأ
 ( كير دونح لعئامو 0(

 والا )!اهتزذك طرقا

 ةيركلا مح هيلغ زعيالف ا تر كارلا برا يدعوا ىتسساموا6 انو ل 0 را ا
 اذهىف هل نكلو نيرسشع )| نوب ركناوا اهركنا نا عدر # الك # مهل ةركذت الا « رشبلل ىركذ الا ف

 ال ةمكح صاسخلا دد 1 عفانارقو لبقا ىنمي لبقك ريدا ىا *“ ريدا ذا لالاو رمقلاو ف اهب اوركذتت | َ 1 || 2 : . -. . 1
 1 4 ل ( 1 0 ١

 لصت ) ىما و) اهنولع هاكر 5 رؤصسا اذا مع ل #3 ىخضللا ىلع رد اذا صقحو بوقعإو ةزمحو |

 اهريع صو رقسفسوب أ نو ةريثكريكلا ايالئلا ىا ربكلا ايالبلاىدحال ىا © ربكلا ىدحال اهنا |
 اهتفسو نقش امو.ىأ || الإ زلم تلال الب زتت ةلمشب اهالقاطلا نك لع ىرك ع ناو هن ا

 0 - 0 الكتل لياعثوا مسقلا باوح ةلفطاو عصاوق ىلع تعم ةعصاشب ءاعصاق تقطااك ١
 كسلا ري عألا ةركان هي ا 22 ١

 اهيف تركذ ىنلا تايالا
 نادع راكنا ( الك)

 مهانوكتناىر ذاهامح

 نوركذتيال مهنال قر

 ملظمل هبمسقا ( رمقلاو )
 ( ريدا ذا ليالا و) همئانم

 نال 3 ءاشاإ نه ىدهاو ءاشن ند هللا لضي 0 كيذك هب قدس ىدهو ةنزخلا 0

 تاو اذه © وهالا كير دونج مملامو 8 لالشالاو ةيادهلاءديب ىلاسعت هللا
 ايمع ةقانتت ةنراسانا 'نعلاو رلقع ةعست الا .ناوعا كمل امآ نا نح لاح ١
 بيذعتل اوةلخ لاذ هللاالا مهددع مع ال كى الملا ند دو >و ناوعا مهلو |

 ريغ هدونح كلذكف ةيهانتتم ريغ ىلاعت هللا تارودقم نا 5 ليقو راتال ها

 ةلءوهو ةركذت الا ا # رشبلل ىركَذ الا # رانلا ىني « امو © ةيهاتما
 | نوظعتس نسال ةزكذت الا. ؛هيناظعاوم و'ْنأ نقلا تان ىنعي حاف ليفو نا

 ند لوش 53 سعال نذل انعم لقو ع الو نواظمتب ال ىا 3 دلي 5 ا

 ظ

 مهريغو فا>و بوقعلو 1

7 

1 
١ 

 ا

] 

1 

 ليالاو رمقلاو 9 اح ىنمع انه الك ليقو رانا ةنزذ هاا ا هنا معز

 ىناخ هاج ىا نالف ىنربد برعلال وت لبقا ىتسمي نبد ليقو ايَهاذ ىلو ىأ © رداد
 هباوج .مسق اذهو نيبتو ءاضا ىا رفسأ اذا ميصااو ف راهلا فخ ىتأي ليالاف
 ربكلاب دارا ليقو ماعلا رومالا ىدحال رقس نا ىنعي © ربكلا ىدحال اهنا © أ

 اهدا ىعع ردو ربدااذا
 ليقو بهذوىلو اهمائممو

 ردو ىغمو ىلو ردا

 لاو )ب راها دعب ءاح
 باود>وءاضا ( رفسا اذا انه هه هاب اما كر"

 نهادحا اكو ربكلا ىهاودلاوا ايالللا ىدحالىا ىربكلا عمج ىه َ ركل ىدحال )رس نا )2 اهنا 2 مسقل 5

 رمثلاب مسقا (رءقاوذاك ) مهت رذنا قلغلا ةظع (رشبللىركذالا) رقسىن»ي ( ىهامو وهالا ) ةكتالملا نم (كب

 باوبان ٠ بإب (زبكلا ىدحال) رقسىندي (اهنا) ءاضتسا لاّغو لبقا ( رفا اذا عبصلاو) بهذ ( رداذا ليللاو )لإ

 ةيواهلاو مي ريعسلاو ةيطخلاو ىطاو رقسو مج اهنم راثلا
1 



 ودادزيوا لزنا ام رئاس اوقدصام كلذب مهطدصتا ) نامي ) نةيئسل ىلع فطعوه ودمع“ (اونمآ نذلا دادزو)

 دكوت هيفو اشيا فطعاذه (نوئمؤملاو باتكلا اوتوا نيذل!باربالو ) كئاوا باتكمهباتك ةقفاومل امد
 ذلإ نةتسل ىلع فطع مث بايترالا ءافتناىلع نالاد ناميالا دايدزاو ناةيتسالاذا ناميالا ةدايزو ناقيّئسالل

 نورئاكلاو ) قافن ( ضرم مه 4٠7 ]90- مهبولت « نورمدملاو عساتلا ءزيل ١ ىف نئيذلا لوةلو)

 | ام اال اقئاوم كلذ اوار اك نارقلا قدصو لي د لا وتم قافنلا تاقزاف نوكرمشلا

 انراالو 9 هلباتكلا لها قيدصتو هب ناعالاب 0 اناعا ودعا نذلا دادزبو 2 | ةروسلاو ةنيدملاف رهظ

 اذازو ناقتنسالل دك أت وهو كلذ ىف ىا © نومّؤملاو باتكلا اوتوا ئذلا لوقبلو ءانعم تلق ةيكم

 ة سس مهبولقىف نيذلا لوقيلو # ةهبش ءارع ايح نقيتملل ضريامل ىننو نامالا نوروظب نيذلا 6

 ”اادقلا دز ةيدلا ىف نوكيسس امع 'ةكع اراخا' يالا نؤكتف ”قاغتؤا كلع || دع 00 ا
 دارا'ىدىا © الثم اذهب هللا دارا اذام 8 بيذكتلا ىف نوهزاْلا «نورئاكلاو# ةكبنورذاكلاو ةرجحهلا
 5 هو رو رد لسا وسع هودعتتساا1 ليقو لثملابارغةسابرفتسملا ددعلا! ذهب (الثم اذهب هللادارا اذام )

 را ا ماا رك ا راو
 بوبقلاب تارابخالارئاسك
 ةروسلان وك فلاخالاذو

 ال ضرملاب دارملال قو ةكم

 نال بامرالاو كشلا

 مهرثك ا ناك ةكم لها

 اذهل زييمت الثمو نيكاش

 هذه هلوقك هنم لاحوا
 ناك املو ةيا مكل هللاةقاث
 ةيارغلاة باغ ىف ددعلاركذ

 مذلادادزيو #9 ريشع ةعسن مهنا ليجتالاو ةاروتلاف بوتكم ددعلا اذه نا ىندب
 اع هللالص دمحمت اًهدصت نودادزب باتكلا لهان٠ نءآ نم ىنعي © اناا اونمآ
 لسوهيلع هللاىلص ىنلا هب ربخاو مهباتك ىف ادو>وم ناك ددعلانا كلذو محو

 واعحلاىجولاب كلذ هل لصح امنا لع لعنو ةسارد ةقباس ريغ نم مهدنع ام قفو
 الو ىا # باتي الو ف ملسو هيلع هللاىبص دمحم اقيدصتو اناميا كلذب اودادزاف |
 ا” ناو نار الاقأو معددعفف ىتي # نوئمؤملاو باتكلااوتوا ئذلا 8 كشي |

 غلا كلذو كشلاىننو نيقيلا تارا نيبب مهل عمجأ بايئرالا ىف ىلع لدب ناقيتسالا

 نيبانرملا سانلا لاح مهلاح فلاخياو لاق هن اك مهريغ لاحب اضيرعت هيف نال دك ١و |

 قافنو كش ىا * ضرم مهبولق ىف نيذلالوةيلو © قافنااو رفكلا لها نم

 اوةيلو لاف فيكف قافن ةكك نكي مل تلق ناف ةكم وكرشم ىا © نورفاكلاو 9
 ملاعتهللا مع ىف ناك هلال تلق ةيكم ةروسلاهذهو نوقفانملامهو ضرم مهبول ىف نيذلا |

 ذه ىلعف بوذغأاب رايخالارئا_بكك وهو 0 امع ا ثدوع#ح ىافنلانا

 ريس ناب قيقح هلدم ناو
 لاثمالاب اهريس نايكرلا هب
 عقو دقو عقيس برغ نع رابخا هنال ممسو هيلع هللاىلس ىنال ةزجم ةيالاريصت | 0 ىع 3 2 8 9 , 0 6 ا :ءللاو ع 3

 وه نم مهيف نال ةكم لها ضرم مهباواق ىف نيذلاب داري نا لمتحي لبقو ربا قفو

 ىث ىا ىنعي 6 الثم اذهب هللادارا اذ ام #9 بذكلاب عطاق وه نم مهفو كاش

 بيجمااددعلا اذهب هللادارأ
 نا دارا ىدم ىاو

 رس هنشت كيذا الع
 !0١ تورضملا ُلملاَنَد ةراعتسسا هلال لَم هومس اماو بما: لثلا اذهب ةقادارا ءراكنا مهضرغو نب رشعال

 ضخ ىا ىنعملاو هل اداعتساو ددعلا اذهل مهند ابار ختسا عدبو مالكلا نم برغم | ادعو مسلةناو الاصا

 لا نم. اذه راكنا كلاذب مهدارمو نب رسشع ال ريشع ةعست ةكئالملال عج ىف دصق | اا اك ل راك رانلاو

 دع ركنا نم لضا اك ىا 26 كلذك 9 الثم هوم اذهلف هللادنع نم سل هلاو || كلذك)صقانلاددعلا اذهب

 : (ةنزلا) كشيال ( نيذلابائربالو ) ةاروتلا ىفام لثم اباتكىفامنا اولعاذاانيَش (انامعاا وجا ىذا دزدزو)

 زكي مذااضيا (نونمؤملاو) ةاروتلامهباتكىفام فالخ نكي ىلذا هباداو مالس نبا هللادبع ( باتكلا اوتوا ) نيذلا
 وم اىنعي ( نورئاكلاو) قاهر ككش ( ضر مهب ولك 2 نذلا ( لوَش يل ) لوقياو ) ةاروتلاىفام فالخ

 2 اذكه ( كلذك) ةكتالملا ةلق ركذذا لثلا اذهب (الثم اذهب هللا دارا اذام ) ةكم رافك لاهو ىراصنلاو



 مال ةقرلاو 4و ارلا مهذخأتالف نيبذعملاسنح فالؤ منال ) ةكئالممالا ( اهتنزذ ىا ) نك دا بادحا ان 0

 ارابتحاو ءالمنا ىا ( ةنقالا 0١ رقع هك ب( مهتدع ائاعج امو ) نياقثلا ةوق مهتم دحاوالف 6 قالا

 متاو مهن :مادحاو اوذحا ًاينامكنم ة ةرسشعل !ك عميطتسيام رششع ةعست اهيلع تازئال لهدح وبالاق ىت 3-0 (اورفكنيذلل)

 0 00 2 1 يتاوروتا ةعررس مكنكا انا نطل 30 ١ ديدشن اكو دشالاوبالاقف مه | ظ

 00 وىا ا
 0 اوفلال 3 ةكمدام الا رانلا باتا انلعج امو 8 نيعست نوكف شا
 ابضغ مهدشاو اساب قلخلا ىوقا مهأالو مهلا نوحورتسيالو مهلنوقريالف نيبذعملا |[

 | مكنم ةريشع لك ز تلا شورقل لاق رسشع ةعست اهيلع ععسامل لهجابا نا ىور ىلاعت هلل ١

 روما نع ريالاب ريع رع ةيكدلا وهو مهتاق ىغضفا ىذلا دكا اللا مهددع ا

 نا مهداعبتساو هب مهؤازهتساو هل مهلالقتسا ه مهناتتفاو هنم كفنسال هنا ىلع اهيشن |

 نسل لوقلاب لمملا دارملا لعلو نياقثلا ثكا ٍبيذعت ليلقلا دّدعلا اذه ىلوتيا

 دمحم ةوبنب نيقيلا اويستكيل ىا # باتكلا اوتوا نبذلا نةيتسيل 9 هلوش هليلعت |

 ةلرلا صيصختف اولاقو
 بلطياال هنا عم ددعلا اذهب
 ةتسنا للعلا دادعالا ىف

 ىلأةرنكلانودوشب مهم

 مهن وقوس ةتسو رانلا

 عماتمب مهنوبرسغي ةتسد | ْ

 نزاخ نرخ الاو ديدحلا || ىؤفكاو ىلطب ىلع ةفبشو ىزهاظ لع ةرضع ريع ةعبس مهنم كفكا انا ىلا |
 وهو كلام وهو منهج ا ىكنم ةرشع مقداف طا رمصلا ىلع م يدا نيب ىكما انا لاق هنا هنع ىوربو نينا مت ملا |

 ةمرت رتل لكو نك الا[ 1و 89 ىللاثت نال ل ذمنو رانلاىف رسالا كتي ةعسنتو نمالا

 ىلع طلسدقو اكرو رششع || اهئاو ةكئالملا يلغي اذ نق نييمدآ الاحرال ىندي 4 ةكئالم الا راثلاباتا انلغح |
 بذءليقو كلمكزد لك || ةمحرلاو ةفأرلاةلظم ةسنجلانال مهمدشاو نيبذعملا سنج ريغنم اونوكيل ةكّئالم مهلعج 1

 ند 14 عسب 7 مهاةلالض ىلا 7 اورفكنيذلل ةئفالا 0 ةلدلاىف منددع ىا * مهتدع اناعحامو ا

 نول ل ىل-عو بادملا ١ 2و كا اونوكيمل مل مهلوق ىه مهتنتف ليقو اولاقام اولاق ىتح |

 نأ كيد لكوم كيد نه عيمج بيذعت ىلع ليلفلا دكا رده فك مهلوق ص مهتلتل ليقو كدعلااذه |

 هب ظفحت امم ظفحم مهج لأ لاو الو للعتال ىلاعت هللا لاعفا نأب نيرسشع اونوكي ملل مهلوق نع بيجاو دانلا ف
 ىو لالا نه ضرالا مهلو ف ةكللاةديو لقو ةمكحلا هتضتقارصال ددعلا اذهب ةينايزلا صيصختو مل ايف

 اهاصاناكن او: سقعتعتست 1 ١ لولا كيذا هوو تكلا نقار للملا انك عمجم ددعلا|ذه نا رشع ةمستا

 لقا عمجم ددع ىلع راصتقالاعقوف ةرشع ريثكلا لقاو ةمت اهرثكاو دادعالا

 تحن لخديال ريثكف دادغالازم كلذ :ئؤسامو ةمكتطامذهل للتلازكاو رثكلال

 رانلا لها عيمح بيذعت ىلع ليلقلا ددعلااذه ردق فيك مهلوق نع بيجا : رصحلا ٠
 كلذىلع هب نوردَّس ام ةردقلاو ةوقلانه للقلااذه ىطعي هلالج لح هللانأب كلذو

 اهريغناالا نيعستو ةئام

 نةيكسسل 0 ع بعشنإ

 نال ( باتكلااوثوانذلا

 ف رمشع هال مهتدع

 لانا ا ١ ةااىف | فالخ ىلع ةءاقلالاوحا ناو ربدق ءوس لك لع هناو هللاةردق لايك 'فدتعا نا
 نم

 ا را . , | © باتكلااوثوا نيذلانقيتسيل 9 ةيلكلاب داعتتسالا اذه هبلق نع لاز ايئدلالاوحا ١

 اناعح امو ) ةينابزلا ىنءي ( ةكّنالم الا ) رانلالهاىلع انطاسام ( س 6١ اخو اق (  رانلا بامصا الع اموا

 لاق ثرح ةرلكنب ديسا نب دشالاابا ىندي ةكمرافك (اورفكنذلل) ةيلب ( ةنتقالا ) رانلا ناز ةلقمهتلقان رك ذام ( مهت 9

 نذل) نةيكس 0 ) نةيكسل ) نينا ىنع ملا اوفكاذ ىردص ىلع ةيناكوىرهظ ىلع ةقدسلا رشع ةعبس مينكا 1

 رانلا نازخ ةدع كلذك مهباتك ىف نال هءاحصاو مالس نب هللا دبع ىنعي ةاروتلا باتكلا اوطعا ( باتكلا اوتوأ
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 نيتلجلا نيتاه نيب فطالا 24.٠ رع ركذي /و | فطاملا 84. .ز- ركذي او ةنورمشملاو عساتلاء زلال زخلا) ( ريشلا لوق الااذهنا)

 0001 آس 1 ا يماذا لكلا"
 | دودص هقهراس نم لدب 3 رقس 0 2 0 فاطم مل كلذلو ىلوالا ةلمجلا |

 لاح وا كلذل نايب © رذتالو ىقبنال ا لوقو اهنأشا ممن #* رقسام كاردا اند
 ) ىتح هعدبالو اف قلن ىد ىلع ىقدال ىنءملاو مظعتلا ىنهم اف لماعلاو رقسس ن

 ىلع بصنلاب تئرقو سانلل ةحن الوا داحلا ىلاعالةدوسمىا 3 رشلل ةحاول 9 0

 | صمخلاو اهيمانولي ةكتاللانم افنصوا اكلم * رشع ةعست اهلع صاصتخالا |
 ةئاوملا ىوقلا ببس لمتلاو رظنلا ىف ةيرمشبلا سوفنلا لالتخا نا ددلا اذهل |

 ةانكلا فانصال اهتم تس تاكرد عبس مهل ناوا عبسلا ةيعيبطلاو ةرمشع ىتننالا

 009 !هتساتب باذعلا نم اعاونا لمعلا رارقالاو داقتعالا كتبا بذعن تنص لكو |

 ١ ليمعلا كرتب اهف نوندعي ةمالا ةاصمل ةدحاوو هالوّدن فنصوا كلم عون 2

 ىر# ترد ةيناثلا 0

 | (هيلساس)ىلو الل دكوتلا
 || ةقهراسنم لدي 0

 | مههع (روح) ادوعد

 فئرعتلل فرص ملو

 75 كاردا امو ( ثدناتااو

 انامل لانا

 ىبال  ىابا قبالا#)
 امظع ( رذنالو) ام

 الابن قماش كتل
 اكلاه هرذت الو هتكلها
 ( ةحاول) ناك مكدوعي لب

 ىا فوذحم ادم ريخ

 عمجج (رشبلل ) ةحاول ىه
 جيل رم ةرمشل
 اهاةقرحمو دولمل ةدوسم

 اان هند نورشعو عبرا تاءاج سلا ناوا فاصوا كاله هالوّنو هيسائم

 م مالو باذعلا ند عاوناب هيدخا و يف قرص دق) ةريضع ةععت قش تاولصلا ىف

 او مساك وها تاكرلا ىلااوت ةعارك نيعلا نوكسي رسشع ةمسق ةىرقو ةينابزلا |

 حوا مهبنقت ىنعي عمج ريشع لك ةعست ىا نمياو ني# ريشع عم رشعا ة ةعسسلو

 «هبصأسل ىلاعتهلا لاق ايي ماب ويفاا وا رات # رشبلالوقالا ااذهناؤق

 # رقسام كارداامو## اهتاكرد رخآ لبق وماهج ءاعما نم مس ا ,ةس# هلخ داس ىا

 1 قتال © اهرمال مب اظءتلاو لب وهتلا'لدس ىلع هركذامناو رقسىع ءومىا كلعااموىا

 هزلالاو قرفلا نم دياللبقو نع ضرعاو ىعدص لوقاك ىنمع اهلق #رذتالو 2 صا ىلب ىا ( ريشع

 ا

 | ةعست ) رقسىلع (اهيلع )

 كتلوا مول ن* رمال مث هتذخاالا با ذءلا نب ةىتسملا ن ل ادحاى سال ءانعف لعمةفرار كا ْ دمع كلم مَع ةعسسل

 نم رذنالو ايح اهفنم ىتبتالىا ىحالوامفتوميال ليةوهتكلهاو هتلكا الاأش

 كنار امظع مهنم رذنالو | هل سأل لقو اوديعاو اوددح اوقرتحا ام اتم

 مهرذتالو مهيلع قبال ىهف ةرتفالو لالم اهل سيل مثهجالا ةرتفو لالم 'ئث لعل
 دل | حاج لا دوما هلعحم ىتح ىإعلل ةريغه ىأ ةرسشب ممح 3 رشلل ةحا و

 ةهج مها حولت لبقو دلل ةقرحم سابع ئا لاقو ليللا نم اداوس دشا هعدب ىتح ا

 ا اكدالانم رشع ةمسن رانلاإع ىا ## ريشع ةعست املع © انايع اهورب ىتح راق ردد
 مهابناو فطاسخلا قربلاك مهنيعا نا رئالاف 8 ةاك ةعمو 3 اهتنزح ل هلكاع)

 , عزب دق هنس ةريسم مهدحا ىكنف نيام مهها وفا نم رانلا بهل جرح ىصايصلاك نم كيلوا ١ ذل ةرتكالا

 نب ورمع لاقو مهج نم دارا ثيح مويه ريف اهلا نيعيسس مهددا عفدب ةمحرلا مهن ا 0

 نتابعنبا لاقو رضهو ةعسر نم ك1 مهجىف ةدحا ولا ةمفدلاب عقد مدح نا راد ْ (ةلار دا امو) رانلان هعبارلا

 ةشبك ىبا نبا نم عسا مكناهما مكتلكت شيرقل لهجوبا لاق ةب الامذه تلزن املا مال (قدالرضام) داي

 0م رلع ل رهتفا نامهشلا ىنب مهدلا متلاو رسشع ةعست رانلاةنزخنا ربخم | ظ ا رذنالو) هتاكاالا اجل 0 ذأ ١ ظ

 | نب ةدلك نب ديسا ن. دشالاوبا لاقف مهح 2 ىثل مقيد شطب | متلك اديدجافلخ او ديعأ

 01 (ىسمخلا) رانلانازخاكلم (ريشعةعست) رانلا ىلع 01 لع هرب لضرب 01 لا باها رش (رعباة-اوااشبأ

 دا"

0 

 ند افنص ليقو روهجلا

 ايش لقو افصل يقوةكئالملا

 ىذلا اذهام ( اذه نا )

 لا هللا بص د لوش

 لوو الا ز ملسو هيلع



 لوالا نم ءانا ىناثلا ءاعدلاناب ر هش مو دك د را ردق فكل تق ) هءردقت نم ع م 0

 نمت تام و هنعأ ل هرادش نه بيم أ ردة فك لتقف ٠ هفلوشامهسشىف ا

 نا قي اغابم ةعاجشلا ىف غلب ىا هعشا ام هللا هلتق مهلوق نم هيلع لاَ نا نكميام

 وهو ماسو هب هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنألاب يم هنا ىور كلذب هدساح 0 وعدبو دسحل | ١

 سنالا مالكنم وهام اندلع اذن دع نم تمعمدتل لاقو هموق اف أف ةديعسلا ح ارقي

 واعيال هناو قدفمل هلفساناو رمل هالعا ناو ةوالطل هيلع ناو ةوالحخل هلزا نجلاو 1

 هيلا دعقف 0 0 لهجوا ماا لاقف دلو نع لضرق لاَقف لميا

 2 ها لجحرلا نيب قرش هوم ار اما رحاسالا وهام لاقفال اولاقف ارعش
 ةغلابصلل رركت «ر ردو هيك لت م كل نفس شو هلوش اوخرتق هلأوم] ا

 ىا © رظن مث #8 !هلصا ىلع دعب اهنو ىلوالا نم غلبا ةيئاثلا نا ىلع ةلالدلل مثو

 ا و اطلس دع يجر كانا يق لا كاس 1 رقلا سماىف |

 # رسبو## ههجوىف بطقو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلا رظنوا لوقبام |

 لسو هيلع هللاىلص دمم سماىف ىا ركف هنا لجو نع هلوق كلذف رثؤي رح هوا

 ها ممسو هيلع هللاىلص دمحم ىف لومنا هنكمي اذام هسفن ىف ردقو نآرقلاو ا

 يبلا قرط ىلع وهو ردق فك نفل ليقو بذع ىإ 6 ردق فك لتقف » |

 ىا ىلع نعل هانعم ليقو ديك مان 1 ردق فيك لتقمن ف خوتلاو راكتالاوا ا

 6 رظن مث ## مالكلا نم ردقا

 جارصسلا نع ىحو ىورإ ه# رؤي رحسالا © ءؤرقو

 2 02100 هام هلوق (ردق فك ) نمل (لتقف»

 اراسبو اربجهب ىنع لاو ةماعلاب نوكي ىذلا باذكلا ةحليسم نع
١ 

 ا هعايتا نع «ركشسار# ملس وهي اعهللاىبصلوسرلاواق طر نع #رددامث ِِه سبيل عابتا

 هذه ترطخامل هلا ىلع ةلالدلل ءافلاو ملعتيو ىوربب * رئؤي رححالا اذه نا لاقف ا

 | سبع مث © هدربو نآ رقلا هب عفدي ام بلط ىف ىا *6
 | نع ىا 14 ربدا مث #9 هريدي ا كلا مهلاك ههجو بطقو لك ىا © رسإو |

 ١ دمحم هلوش ,ىذلا ىا 3 اذهنا 3 0 هيلا ىعد نيح ىا 3 0 0 ناعالا |

 ) ريدا مث ( حواكلاو ضمقتلا ف داز ( ريسو) ههحو باق (

 م داراو د ضارتعا ءاعدلاو ردقو ركف ىلع فاطء رظن مثو 0 ا 4ع 2 2

 نءفىذدري ) رؤي رعمالا ) اذدهام ) اذهنالاَقف) اء>ارت ةقوطمملا لاعقالا نيبنا نايبل تافوطعملاىف

 , الور الا مالك هوهام (ردمللاةروس) 7 دلك اغنا دمخ ن اا د الل هللاو موز كل لاق دل ولا نا

 ىاور روس

 ةوالط هل نا نإ ا مالكنه

 ناو ةوالطا هلع ناو

 قدغلهلفساناورل هالعا

 تااقذ ىلعي امو ولعب هناو

 ديلولاهللاو امص شارق

 نبا وهو لهجوبا لاقف
 دعتفهومكيفك اانا هدخا

 هاقهحا اع هلكو ان

 لاف مهاناف ديلولاءاق

 نونجي ادمح نا

 زد هنلا

 نومعز

 نولاودتو قم هوع ال 21

 طق هوم ار لهف نهاك هنا

 د هر نا
 ارعش ىطاع هوع ارلهف

 ناك هنا نومعالو لق

 نمااتش هبلع مزج لهف
 كلذ لكىف اولاقف بنك!

 ركفف وهاق اولاقمثال مهلا

 لجحرلا نيب قرش هوع ار

 رؤي رختالا هلوَغ ىذلا

 لباب لفهاو مزق

 اوقرغواح رفىدانلائراف اسس
 ثبل ريغ نم | م قطن هلا ترطخ امل ةملكلا هذه نا ىلع ليلد ءافلا 0 نييجتم

 هللا ىلك ! لما 0 خل م3

 ريخلا ىلا مله هل | ولاق ثيح ماسوهيلع هللا ىلص دمحم باعأولا اظن لاَّغو رحاس هنالاقىتحهلوقىف ( رظن مث مث ) ملسو هيلع

 (ركَسساو) هلهالا ١ ملسو هيلع هللا ىلص دش باىصأ ع ند( 231 هنبج ضبق ( رسسو) ههجو عك ( ا ةريغااناااي

 هوريو رأي (راؤي رحسالا) ملسو هيلع هللا ىلص دمع لوس ىذلا اذهام ( اذهنالاقف ) مهجنأ ناميالا نع مطب



 كلذب رفكو معلما تايا

 قدا رئاكلاو هتمعل

 | هيدغأس (هقهرأس) ديزملا
 ةفاسش ُهقَع ) ادوهص (

 دوعصلا يدل |ىفودعصملا

 أ نيعيسةيف دعصب ران نم ليج

 كلذكهيف ىوهي مئاةيرخ
 | لياعت ( ركف هلا ) ادبا

 هل>اع ىلاعت هللا ناك دمعوال

 ىننلا دعب لذلاو رقفلاب

 هسقاعيو هدانعل زعلاو

 تاذعلا دشاب ةرذ الاى

 هتيعمت وهتباف دانعلاب هغوال

 ركفدلا دنا | ري نا رقلا

 (ردقو)نا رقلاىفلوهاذام
 هاهو لوشام هسفنىف

 هقهرأس ) ام« ايذكم
 ةسسفلا قاع (ادوعص

 نءرانلا ف ساما لبج ىلع

 باذ هدب عضو الكة رؤصل

 ند لاشو ناك يك داع مْ

 | (ركف)ةريغملا ئ ديلولا ىنعي

 سما ىف هسفن ىف ركفت ىنعب
 ملسو هيلع هللا ىلص نوع

 أ ربك ىلع كويل ةقفش كل نوعمجم 0 هذهو نزحا ال نا ىنمتعامو لاةؤ ىخا ا

 لاو دانازابوأ ديعواليلأ كردقو ر و

 | هقهرأس هلوق ىف ماسو هيلع هللا لص ىلا نعىردخلاديعسىبا نع ىبامتلا دانس, ىوغبلا ىودو

 مث ىلعي امو ولعب هناو قدفمل هلقسا ناو ريل هالعا ناو ةوالطل

 1 0 0 ىوهيم 00 7 هيف دوصل راثلان هه َ دوءصلا 52 ةاللصلا

 | ردقو نا رتلاف انعط ليخاهث ركف ىن

 ظ ىردخلاه. يسىنبان ءو*امفهلةحار ةاناذتلاو مة هفلك 11 ىعل هاد وءصدقهرأ-9

 ٠ أ رفاكلاامف دو صتس رانلاىفةقع دوعصلا ملسو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 أ بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هج رخاادبا كل ذك و هفاشب رد نيغبس ايف ىو ممن غب رخ نيعبس

 ُ اذاو تداع اهعفراذاف تباذهدب عضواذاف هدءصل نا ف اكب ران نم لح وهلاق ادوعص

 رئاكلا فلكي رانلا ىف ءاسامةر*دوءصلا ىىاكلالاقو تداعاهعفراذاف تباذ هلجر عضو

 ا نك برضغيو ديدجلا لسالاس هماما نم بدع هدوعص سفن 0 م أه دمصت نا

 أ > اهلفسا ىلإ ردحا اهودذ غل اذاف اماع نيعبرا ىف اأهدعصيف ديدح نم عماقع هفاذ

 ظ ١ لحونعهلوق * ادبا هاد كلذف هؤاخ ند برمغلو همامأ ند بد اهدهصي نأ 22-6

 ٠ ةللقف بترو هربدنو هيف رظنو هديرب ىذلا ال نر كف ىا # ردقو ركف ة هنا ف

 ]| كلذو هياقىف مالكلاكلذ ردقو ىا ردقو هلو دارااوهو ىمالا كالذل ءايهو امالك

 | ريزعلا هللا نم باتكلا ليزتت مح ملسو هيلع هللا ىلص هيدن ىلع لزتا امل ىلاعت هللانا

 ةريغملا نب ديلولاو ىلصي دجحتملاىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبألا ماق ريصملا هلوق ىلا ماعلا
 | ةيالا ةءارق داعا هعاقسال ملسو هيلع هللاىلص ىلا نطف الف هتءارق عمل هنم بيرق
 ساجم ىتا ىتح دياولا قلطناف

 هيلع ناو ةوالح هلنا هللاو نحلا مالك ن مالو سنالا مالكنه وه ام امالك اهنا
 هلزنم ىلا فرصنا

 هومكيفك ١انا لهج وبا لاقف مهلك شيرق نوبصتلو ديلولا هللاو ايص شيرق تلاقف

 أ ناااي انيزح كارا ىلام ديلولا هللاهف انيزخ ديلولا بنح ىلا ساح ىت> قاطناف

 ' نأ ناو ةنشنك ىبا نا لع نددت 'كناو دمم مالك تئيز كنا نومعزبو كلس
 الام مهرثك ١نم ىنا شيرق ملت ملا لاقو ديلوابضفف مهماعط لضف نم لادتل ةفاخ

 | لهج ناعم ماق مث ماعط لضف مها ن وكي ىتح ماعطلا نم هااو دم عيش لهو ادلوو

 (| اولاق طق قنخم هومتأر لهف نوني ادم نا نومجزت مهللاقف هموق سلجم ىنا ىتح

 ا نومعزت لاقال مهللا اولاق ن نهكت طق هومتَأر لهف نهاك هنا نو زت لاقال مهللا

 أ بانك هلا نومعز لاتال مهللا اولاق طق رعشب قطني هومتأد لهف نعاس هنا

 ا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناكوال مهللا اولاق بذكلا نم ص هيلع جرح لهف

 | لاق مث هن ف وهاق كلون شررق تااقف هقدصل 00 4 د

 امو ر>اس وهف هبلاومو هدلوو هلهاو لجرلا نيب قره هوعار ام ضاشألا شاك



 دهاع نعو ةراجتلأو عرضلاو عرضأا هل ناكو ءامالا اوودمم وأ 0 (اوودم الأم اك

 0 وهش نئو) اهزك دما دول 0 قا ؟اطلاب ا لح اجا ل هلنا هتعو رامدفلاةثام هلذاك

 مهانفل 4 ةكمب هعم اروّصضح 3 000 0 امتز ناك البان 9 0 نكلو دف ودار 0

 ةرشع اوناكو رفسلا نع

 ماشهو دلاخ مهنم ملسأ || يعني انتا شاعمل باطل رف ىلا نوجاتحنال مهئاقلب عتمت ةكمب هعم اروضح ظ

 ادهم تدهمو) ةرامتف أ هتعاج ول ةيدئالاو .لفاحلا ىفوا همدخ ةرثكل هطاصم ىف يلنسري نا جاتحالو ١

 ةسايرلاو هاجلا ههتطسإو أ :رامعو دلاخ ةثالث مهنم ملسأف لاجر مهلك ثكاوا نينب ةرسشع هلزاك ل بق مهرابتعاو ||

 ءالكأ دعت هيلع تمككات ةئاحت رانسقل قى ضي رعلااماخلا و اسال هل تاتو © اني هت نو ماشهو ظ

ا عملا م 9 مدقتلاو ةسايرلاقاقتساب ىا دي>ولاو شيرف
 وه امهعات>او لاملاو وهو هينواام ىلع 7 ديزا ن

 ايثدلا لها دنع لكل معنلا نارفك نم هيلعوهام بسانيال هنالواىتواام ىلع دي نمال هنال اما هعملعل داعبتسا

 (ديزا نا عمسب مث) 1١ لييتو ممطلا نع هلعور هناف © اديثع انني آل ناك هنا الكت# لاق كلزاو ملا ةدناعمو

 هتملعل زاكتتساو داعيتسا ١٠ يدرب نع ةيئاوو ةيعنلا ةلازؤول ةسانلا منا تايآ ةدئاعمب فانئتسالا ليبس ىلع عدرال

 ديزانا او>ريف هصرحو كله ىتح هلاح ناصةنف هب هلآ لوز: دن لازات كد
 : تا هقلك و ةيكراش 1 ىدحو هتتلك ءاسم للك دا وال ادلع الأ را 3 . 2ر6 ند دوو لاو | تس حس حل --

 هيا ترو :لنإ جز | نكد ىئورزخا ةريغلانب ديلولاق ةيالا ءذع تازن كيفك [انأف هااو ىرذ ىتلاو ١ 1 ويصل مع كلا ت0 ا
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 الاه نيت ١ لاق اي رإوو | كاد اسطب هضعإ دهب اريثك ىا 6 ادودمت الام هلتلعجو ف هموقىف ديحولا ىمسي
 هللا وو , 0 9 : .

 3 وو 5 7 دلي ) اد ليقف هفلبم ىف اوفلتخاو ةراجتلاو عرضلاو عرزلاك ءاغأب دمي ام ليقو عطقنم ريغ

 هلعمجالىا هاحرل عطقو

 رفكلا نيب مويلا دع

 ةعست سابع نا لاقو فلا فلا ليقو مهرد ف فالا ةعررا ليقو راد فلا ناك ا

 ةريثك منغ هلناكو معأو ليخو لبا فئاطلاو ة ةكم نيب هلزاك هنعو ةضف لاقل فلا

 11 0 افيص الو ءاتش هرامث عطقنتال فئاطلاب ناتس هلزاك لقو راو>و ديسعو

 كيتلولف مالن» ديزلاف لا نك بل كن نوعيال ةكمب اروسضح ىا «ادووشل ناو و ع د7
 نودهشي الاحر ىا ادوهش ىنعم لنقو بسكلابلطل ةييغلا ىلا نيجاتحم ريغ ءاششغا
 كلهىتح هااو لاملانم أ جرامعو دلاخو ديلولانب ديل ولامهو ةعبس ليقو ةرشع !وناك ليق عماجلاو لفاحلا هعم

 نا رآلل «انتاي ال ناكدنا )

 ناصقن ىف َ الال وز كعمل

 ةرامعو ماسشهو دلاخ رفن ةثالث مهنم ملسا سعش ديبعو سيقو صاملاو ماشهو

 ادحاج ادناعم ( ادينع ) ١ ضي رملا املا عم اطسب رمعلالوطو شيعلا ف هلتطسب ىا # اديهمت هلتدهمو 9
 ىل-ع عدرال ليلعت وهو مش : و شيرق ةنار ىعدب ناكو شيرق رباك ا نم ديلولاناكو هموقىف ةسايرلاو

 الثاق ناك فانئتسالاهحو ىا # الك #3 اديهتو ادلوو الام هديزا ىا # ديزأ نا وجرب ىا 86 عمطي

 دناعمهنا ليقف دازبالال لاق )| ىت> ءدلوو هلام ناصقن ىف ةب "لادنع لوز دعب ديل ولا لاذاق ١ ولاق هديزا الو لمفاال

 دل وسور امرا لئالد عيمجف ادنامم ناك هلا ىنءلاو ادناعم ىا  ادينع اننأي ال ناك هنا 98 كله
 اريثك(ادودمالام) كلذ دمب || ها وهو دانع رفك هرفك ناك لبقو 2 اركنم ةودلاو ثعبلاو ةردقلاو ديحوتلا

 ةدايزلا ف لزب 1 عون لكر» مكر < لل هششاو رفكلا عبث جتا وهو هلا هناسل ءركتو هبلق اذه فرعي ناك ا

 ةطعن لالا ( هلت دهبو ) ءريشغ مود ناكو هنعن ويش الاروضح , (اد ورش نإ و) ةضفلاقثما قالا لق 2 * هلام ناكف ش
 اقتح (الك) ىف رفكيو ىنيصعي وهوهلامىف (ديزأنأ) ديلولا .(عماإمت) ضع ىلعاهضءل شرفلا لثم (اديهمت) ضعب ىلع ١

 اضرعم ادينع انلوسرو انساتكل (ادينعانناي الناك) ةربغملان ب ديلولا ىنمي (هنا) هلامن اصّقن ىف كلذدعب لزب ملف هديذأل :



 روفانلا ف رقتاذاف) هع رويصمو هيلغرو.صملكو هيهاوثو هيماوا ىلع ربصلالمعتساف هللادجول 0 , ريضاف َكيَرول
 ىهو روصلا نت رقنلاتقوىلا ةراشا (كلذف) ةيناثلا ه7 مو < زطح ليقوملوالا ةنورمشعلاو عساتلاءزيللا) ةخفن 1

 عوف صم (ذع ءاي)ادجمرعو

 موب ) كلذ ن٠ لدبي لحلا

 لق 2 ريخ ) رياسع

 ءانلاوريه موز رثللا وق
 كلذفىفو بيدستلل اذانىف

 ىلع ربصا لبق هناك ءازجثا

 | ةفاط هيف نوقلب ريسع

 لداماذافىف لماعلاو هيلغ
 ره اذاف ىا ءازجلا هيلع
 أ مالا رسع روقاتلاف

 | ةيطعيل هريغل لجرلا اهيدهم ةيدهلا لاللاف مارحو لالح ن اراه ليق اك كلذ ةمالا |
 ' اندلا ةازاجل ايش طعتال ءانعم لبقو عرسشلا صنس مرح ابرلاف مارحلااماو اهنم رثكا |

 ) ريسب ريغ نب رفاكلا ىلع)

 ريس ريغ هلوش دك و

 نينمؤملا ىلع ريسب هناب نذؤي
 | مب كباهحا ىلع نئمتال هانم لبقو ليلق كاطعاو كيلع هب هللامعلا اهف هناف كنيعيف | عجرينا ىجربال ريسعوا
 ريسعلا ريسيب حراك |ريسي
 ىرذ ) اثدلاروما نم

 هلك ىا ( تقلخ نمو

 ةريغملا نب ديلولا ىنعي ىلا

 ديحو لاهم وقىف بقل. ناكو
 وا ىفوطعم تقلخ نمو

 ) اديحو ) هعم لوعفقم

 ىا ند ءايلا نم لاح

 ناف همم ىدحو نرذ
 ءاتلا نموا هءيصا كيفك1

 ىدح وهتقلخ ىاتقلخ ىف
 دحا هقلخ ىف ىنكرسشي مل

 وا ةفوذحملا ءاهلا نم وا

 ادرفنم هتقلخ ىانم نم
 تمن |مث لامالو لهاالب

 6 رن اذاف 8 نكرم فاو |

 لافهعم ىدحو ىنرذىا ءايلانم لاحاددحوو ةريغملانب ديلولاىفلزت «ادحوتقلخ |

 ظ قوذحلا دئاعلا نمؤادحا هقلخ ىف ىنكر شي ملىدح و هتقلخ نموىنا ءاتلا نموا كبفكا |

 أ هبامكمت ىلاعت هللا ءاعسق هبابقلم ناك هناذ مذوا دلوالو هللامال اديرف هتقلخ نم ىا |
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 0 فيلاكتا قاعم لع ريسافواربسلا لمتسا 0 0 70 0 كيراو 0
 | ىنممب رقنلا نم لوعاذ روصلا ىف © روقانلا ىف ف تن

 ىلع ربصا لاق هناك ةيبيسلل ءافلاو توصلا بيس وه ىذلا عرقلا هلصاو تيوصتلا

 | اذاو مهرض ةيقاع كؤادعاو كربص ةتقاع هيف ىتلت بعص نامز مهيدي نيف مهاذا

 اارسع ءانعم ناف 6 نيرفاكلا 0
 ! ذئموبو ريسع موب هريخ انينوعورتلا تقو ىلا ةراشا كلذو نيرفاكلا ىلع ىمالا

 عندك أ: *6 ريس ريغإ# ريسعموب عوقوتق و تقولا كلذف رردقتل ذا ء ربط فرظوا هلدب
 نمو ىنرذ #9 نينمؤاا ىلع هرسيب رعشيو هجونود هجونم مهيلع اريسع نوكي نا

 | كلمعنرثكتألو هرثكتستف كلمعب هللا ىلع نئمتال انعم لقو هللادجو هب داراو هلل طعا

 | مهلع ننمتال ليقو مهلع كاذب رثكتسملاك ىحولا ما نم مهغلسو هدا نت مهلعت
 | را نع فعضتال ننمتال هانعم لقو هذ ةكشت ١ ><[ كلذ ىلع مهنم ذخأتف كتوبذب

 مهطعتو ميلع معنش امب سانلا ىلع ننمتال هانعم ليقو هنم رثكتست
 أ كلت كنم اراثكتسا

 | هيهاون و هيماوا و هتعاط ىلع ىا # ريصاف كيرلو © لمعلا طبخ نملا ناف ةبطعلا
 0000 كلا ءاسم لقو هيف تدواامأ لج م يضاف ءانسم ليقو ىلاعت للا باو لجال
 ربصاف مج و برمعلا ةبراحم هيف ايظع اما

 د اف هانعم لبقو لجو نع هلل كلذ ىلع

 رقلاوهو روصلاىف حن ىا # روقانلاف رقت اذاف 9 هللالجال ءاضقلادراوم تحت
 «ذئموي كلذف# ععالاوهو ةيناثلا لبقو ىلوالا ةضفنلا هو ليفارسا هيف ىذلا

 ىنمِإ * نيرفاكلا ىلع © ديدش ىا © ريسع موب #9 ةمايقلاموي وهو ةحضفنلاموب ىنمي
 ريغ 9 مههوجو دوستو مهلئاعشل مهتكن وطعيف مالا مويلاكلذىف مهيلع رسعب
 1 اركتلاةدْئاف تلق هنع نغم ريسعو ريسي ريغ هلوق ةدئافام تلق ناذ نيه ىا © ريس

 ىلع لد ريسيريغ نيرفاكلاىلع ناك امل ليقو ضغبم ريغ كلسح انا هلوقك دك أنا

 نيررفاكلا ظيغ دادزيل هيف رسيال ريسعميملع هلاف رافكلا فالخم نينمؤملا ىلع نوهبنا



 < اةضلنلا ها رانك
 ايما نوكف ةئييندلالاءفالاو ةميمذلا قالخالا نع كلن رهطوا ةءومذملا تاداعلا

 راثد رهطفوا هيلا ءاعدلاو ةيرظناا ةوقلا لامكتساب ءىما دعب ةيلمعلا وتلا لامكتساب
 باذملار او # رئاف زحرلاو # ريصلا ةلقو رتلاو دقحلا نم ةسندب امع ةودنلا

 صفحوبوقعي أرقو حابلا نم هريغو كرمشلا نم هيلا ىدؤيام رم ىلع باساب
 ىهن اركتسم طمتالىا © رتكتست نامتالو 8 ركذلاك هيف ةغل وهو مشلاب زجرلاو
 هباصاخ ايهنوا هيزثت ىهن رثكأ ضرع ىف اعماط انش بهي نا وهو رازغ:الا نع

 نامت الوا ةنضلاو ص را نم ةنفامدل جول او هئره نم باث رزغتسملا مالسلا هيلعأهلوقل
 مهنم رجالا هبارثكت_سم خيلتتلاب سانلا ىلعوا اهايا ارتكتسم كتدابعب هللا ىلع
 نم نم هنا ىلع نمت نه لادبالاوا فقوال نوكسلاب رثكتست 'ئرقودايا اركتسموا

 اذه ىلعو اهب "زرق دقو نا. راكضاب ىلع بصنلابو اريثك دج ىنعتكتستوا اذكبا

 سعاشلا ل وق ىف عفرلاىغولا رمضحا ى وراك اهلمعلاطباو اهفذحم عفرلا ن وكي نا زوج

 ىدلخم تنا له تاذالا دهشا ناو # ىغولا رمضحا ىرجازلا اذهيا الا

 | بوثااىف سيلا ركلاو ريكلاو ءاليخلانم ليوطلا بوثلافو تاسامنلا ىلع مهلايذا

 رهطف كبايثو هانمم ليقو كلذل هريصقتت صاو بوثلا ليوطت نع ىهق ريصقلا

 هجولا # بيط بدكو لالح هحو نم نوكت لب ةهر< وا ةبوصقم نوكتنا نع
 ,  ةرثنع لاق سفالاىلع بوثلال مح ءانعم ثلاثا

 مرح انقلا ىلع ميركلا سيل © هبايث مسالا خرلاب تككشو

 دسجلانع بادثلاب ىنكواهريغو بيرلاو بونذلانع رهطف كسفنو ىنملاوهسفن ديري
 هاضم ليقف زاحما ىلع ريهطتلاو بابثلا لمح وهو عبارلا ه-ولا © هيلع لمتشت اهنال

 سابع نا لثسو نس كقلخ و هانعم ىلقو ةمومأملا تافصلا نع رهطف كبلقو

 | ناليغ لوق تمس اما ردغالو ةيصعم ىلع اهسبلت ال لاقف رهطف كبايثو هلوق نع
 ىقئلاةملس نإ

 عنقتا ةردغ نمالوتسبل * رجافب لال قادبحم او

 ةبانكهولمح اذهلف ناسنالل مزالملا 'ىشلاكبولانا كلذىف بدسلاو بوثلا سندل هنا

 هرهاظ رهط هنطاب رهط نءنا ىلقو هرازاىف ةفعلاو هتوثىف مركلا لاس أك ناسنالا نع

 سابع نا لاقو اهءرقتالو ناثوالا كرتا ىني 2 رجهاف زجرلاو © ىلاءتهلوقو
 لاوقالاو لامعالا نم باذعلا كلبجوأ ام لكك رنا ىنعملاو كرشلا لبقو مئاملا كدنا
 رثك ١لوق اذه هنم رثك ا ىطدتل ةفئاضم كلام طعتال ىفيا# زكتت نتمالوإل

 بصنملاهيزمت كلذ نع ىمن امناو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا صتخم ىبنلاا اذهو نيرسفملا

 ىذلا كلذل مضاوتيناو ديال هيلع ةدايزلا هنم باط» هريغل انش ىطعانه نال ةودللا

 أ ن. ءريغل زوج ةمالاقحىف دوحوم ريغ اذهو كلذ نع لجي ةوبنلا بصنمو هاطعا

 هوفصو اذا بانثاا ىهاط

 نالفو بباعأا نم ءاقنلاب
 نالو رداغلل با.لا ساد

 رهطي هطاب رهط ند

 (زجرلاو) !ىهاظ ءىهاظ

 لهو بوقعب ءارلامضب

 رسكلاب مهريغو صفحو
 ىدؤي ام دارا باذعلا

 تينا ىأ ( راف ( هيلا

 اثير ناك هنال ءرجمخ ىلع
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 لحلابوصنم وهو عفرلاب
 ارثكتسم طمتال ىا لاما ىلع

 وا اريثك هيطعت امل اًنار

 تظعاانمت ثكاالاط

 1 ا وك اس كلا

 ناد الاف راو قالخالا

 مهنا اذا هيلعزم نءوهو

 فكس نمل ًارتؤدلع

 ىهنل اباوج نوكلاب
 زجرلاو) ىندلانمرهطظف

 الو كرئاف مل املا ( رمغاف
 ( ةكتشت ناعالو) هني رش

 ىلععتف اليلق ايش طعتال
 هنم رثك اوكلذ نم لضفا

 ننمتالو لاهو ايندلا ىف

 راكتست هللا ىلع كلم



 ءرحلا) كمعتمن.( ىف)

 منا هللابا ذع نم كموق

 راذنالا لمفاف وا اوئمْؤِ

 دحأب هل صيصخت ريغنم
 اه شن رق نم عع لك

 هب وثب ىطغتف متغاف ههرك
20010 
 فراضلا اهنا اند لك

 كسفن نع رافكلاىذا

 راذنالابلغتشاذ مث .رابدلاب

 كيرو) راجفلاكاذآ ناو

 كبر صتخاو ( ربكف
 قىا مظعتلا وهو ركاب

 لقوهريغ كنيعىف ربكنال

 هللا ريغ نه كور ام دنع

 لزت امل هلا ىورو ربك
 هيلع هللا بص هللا ل وسر لاق

 تركك“ سس ا[ اخو

 تنفاو تدرفو ةحندخ

 ,ىلع لمح دقو ىحولاهءا

 ءانلاتلدو ةالصلاريكت

 لبق اذن :طرتشلا ىلع
 2 عدب الق ناكامو

 نع ءاملاب ( رهطف كبايثو )
 عدنال ةالصلان ال ةساجنلا

 ريغ ىلوالا ىهو اهءالا
 ةفلاحم رصقف وا ةالصلا

 بايثلا مهايوطت ىف برعلل

 نءؤيالذالويذل مهرجو

 نهط و[ ةساقلا اطإ اهعم
 نم َدِدَقَعَن ام كبه

 نالف  لاَم .لاففآلا

 رانا ق وع (يذناف ق)

 ؛رو)ديحوتلا ىلا مهعداو
 هلوَغ امع مظعف (ربكف
 ( رهطف كبايثو) نانالاةدبه

 ادع (ر ,ذئاف ) ميمصتو م نع م ظ3ٍ 1-- ماسيق مشوا ' نورشعلاو عساتلا «
 20 ا ا

 موا كءيعتم نم 8و هب بصعو صالا اذهرثد ىذلا ىارثدملا ئرقوةراعتسالا

 كبيريشع رذناو هلوق هيلعلد لوعفع ردقموا مم ىعتلل قاطم «©ر ,ذناف# دج ومنع مايق

 كبر صصخو * ريكف كرو 9 اربذنو اريشبةفاكالا كانلسراامو هلوقوا نييرفالا |
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ربك لزئامل ىور الوقو ادع ءايربكلاب هفصو وهو ريكتلاب |
 هدعن اهثو هيف ءافلاو كلذب ىمأبال ناطيشلا نال كلذو ىحولا هنا نفاو 00

 دوصقملانا ىلع ةلالدلاوا كير ريكف ءىش نم نكي امو لاق هناكو طرشلا ىنعم ةداذال

 ةقاردم'بجام لوا نافت هيسشتلاو كرشلا نع هير نيكي نا مايقلاب سمألا نم لوال

 . كبايثو © هب نيرقم اوناك موقلاو ههيزنت هدوجوب ملعلا دعي بجنام لواو عناصلا
 / اهلسفن كلذو اهريغ فيو تاولصلا ىف َبِحاَو ريهطتلاناذ تاساجتلا نم © رهطف

 | صفد ن نم هييماام لوا وهو اهفلويذلا رح ةفاخم اهريصقتك ةساجلا نع اهظفحتوا 0

 هلوق اضياو رئدملااهبا اب ىلامت هللالزتاو لاق مث ءارحم ىنءاح ىذلاكلملا اذاف هلوق |

 هللا ىلص هللالوسر ىلع نا رقلا نم لزنام لوانا باوصلاف عباتتو دعب ىحولا ىمح مث |

 ةروس ىجولاةرثف دعب لزنام لوا ناو قاخ ىذلا كبر ممماي ارقا ةروس مثسو هيلع |

 ىلع دعاق وه اذاف هلوق *معا هللاونيثيدحلانيب عملا ءاسنيب ىذلااذهب لصف رثدملا

 ةرتف نع ثدحي هلوقو *هيلع سلجت ىذلا ريرسلا هب ديرب ضرالاو ءاعسلانيب شرع

 مب ىور 0 هلوق * لوزألا ىف هلاوتوهعباس مدعو هساّحا نع ىا ىحولا

 ا نءاثبا ىورو ريغلا وان مث ةتكاس ةثلثم'ءاث م ةروكم : ةزمه مث ةمووضم
 هلوزن رثك ىا عباتسو دعب ىجولاى محو هلوقو *تعزفوهنم ت.ءرف ءانعمو محلا دعب

 ىلع اورصو هلوقو *اهرح دادزا اذارانلاو سعشلا تح مهلوق نم هترتف دعب دادزاو

 ريسفتلااماو © مع هللاو هعزف نكسي ىتح ءام هيلع بصينا عزفنمل ىنني هنا هيف ءام
 اب ىقدتسل هايث ىف رثدن ىذلاوهو رئدتملا هلصا رثدملاا_هيااب لجو نع هلوقف |

 مس ؤ هيلع هللا ىل لص هلوشل ارثدم هاعس امناو ملسو هيلع هللا ىلص هلال وسر هلا الع اوسلو :

 .ىوقتلاسابل هللاهسبلامهلوق نم ةلاسرلاو ةوبنلاراثدب رثدملااهيا اي هانم ليقو ىنورئد |

 لنا كير باذعنم مهرذح ىا © ردناف م 9 ازاجم سابللاو راثدلاكةوبنلال مطل |

 هتلمحت ىذلا راذنالاب لغتشاو مزعمايق م لبقو كرائدو كعجتم نم ف ىنملاو اونمؤي |
 ةعبراديف 6 رهطف كبايثو 9 نائوالاةدبع هلوقبامع كبرمظع ىا  ربكف كبرو 9 |
 بابثلا ظفل لزني نا ىناثلاو ةقيقْطاىلع ريهطتلاو بايثلا ظفل لزتينا اهدحا هجوا |

 ىلع ريهطتلاو زاجلا ىلع ٍباشااظفل لزنيزنا ثلاثلاو زاىلا ىلع ريهطتلاو ةقيقحلا ىلع ظ

 هاف لوالا ه-جولا اما © زاجما ىلع ريهطتلاو بايثلا ظفل لزنينا عبارلاو ةقيقحلا |

 نوزرتسحي اونوكي مل نيكرسشملا نا كلذو تارذقتسملاو تاساجنلانم رهطف كباينو

 © نيكرشملل اذالخ اهريغو تاساجنلا نم هبايث نوصب ملسو هيلع هللاىبص سماف اهنع |
 نورجحيو ماين نولوطي اوناك نيكرسشملازال كلذو رصقف كلاينو هانعم ىناثلاهجولا

 (مهلايذا ) كلاي لاهو بلقلا هاط نكى ارجحتلاو ةنابخاوردغلا نم كبلق



0 

 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنا ىور راثدلا 0 رثدتملا ىا © رثدملا اهياايؤ+
 ىلعوه اذاف قوف ترظنف اًئيشرا ملف ىلاعتو ىنيي نع ترظنف تيدونف ءارحب تنك ||

 تاقف ةحمدخ ىلا تعرف تعرف هادان ىذلا كلملا ىنمي ضرالاو ءاعسلا نيشرعلا |

 ىذأت ليقو تازنةروس لوا ىه لبق كلذلو رئدملا اهيااي لاقو ليريج لزق ىنورثد ||
 ردلاب .ةارملا لسقو تازنف'ازرثكتم امان ناكوا اركفم ةلودشنا كنف شرك

 ( ريدملا ةروس +

 مد مح رلا نمحرلا هللاممسل قجم |

 نب ةلس انا تلأس لاق إلا ىحي نع 6 قل © رئدملا ا اي #9 لجو نع هلوق *
 كرر مساب اركا قول رقع تلك 1 طار ارد اه لاق نأ نقلا لنا لوا نع نمحرلادبع |

 كيدحاال راح ىللاقف تاق ىذلال ثم هل تلقو كالذ نع ارباح كلان ةلس وأ لاق

 ىراوج تيضقالش ارهش ءار#ترواحلاق مل”وهياءهللا لصةللال وسرد انثدحام الا

 مافىفاخ ترظن :وأيشرا ف ىلاعش نعترظنو ايشرارف _ ىيع نعترظنف تيد ونف تطبه

 1 تعفرف ًايشرا

 كلذو رمتاذ ز>رلاو رهطف كبايثو 16 كنرو رذنأف م رثدملااهبا اي تلؤنف ادرا

 ركذذو ىداولاتنطدتساذ تطبه ىراو> تيضق الف ةياور ىفو ةالصلا ضرفتنا لبق

 (ق)ةديدش ةفجر ىتذخاذ ليربح ىنعي ءاوهلاف شرع ىلع دعاق وه اذاذ هون |[
 ىلص هللا ل وسر تمععملاق هنع ةلس ىنا نع ىرهزلاةياور نم هنع هللاىضر رباح نع

 انوص تمع“ ىثما انا انف هثيدح ىف ىل لاحقف ىجولاةرثذ نع ثدحي لسو هيلع هللا

 ءاعملا نيب ىسرك ىلع اسلاج ءارحم قءاج ئذلاكلاأ اذاف ئمآر تعفرف ءاعشلا ولا
 لجو نع هللالزناف . ىنورثدف ىنولمز ىتولمز تلقف ايعر هنم تْئْدْخ ضرالاو
 تنل ضرالاىلا تيوه.ىتح هنم تن ةياور ىفو رمتاف زجرلاو ىلا رثدملاامااي
 ناف عباتنو دعب ىحولا ىمحمث لاق ناثوالازحرلا ةلس وبا لاق هيفو ةركذو لها ىلإ

 كلكم هلك راع نأ رقلانم لام لأ ركلاءر وس ىلع ثيدحلا اذه لد تلق ||

 ءاشنا هعضوميف ناسف د كالا نحا 1 جرخلا اهنع هللاىضر ةشئاع |

 ىذلا كبر مساب ًارقا لاقف ىناسرا مث ” دهطا ىن ه غلب ىتح ةثلاثلاىطغف هيفو ىلاعت هللا |[

 ثيدحلاهداؤف فجر ملسو هيلع ا ىلص هللالوسر اب مجرف ىلعل ملام غلب ىتح قلخ

 ارقا قالطالا ىلع نا رقلانه لزن ام لوا نا ءالعلاروهمجح هيلع ىذلاباوصلاتلق:||ا

 لوا رثدملاةروس نا لاق نم لوقو ةشئاع ثيدحىف هب حرص م قلخ ىذلا كبر مسا |

 ىجولاةرتف دعب اهاوزن ناك امناو هب دعب ال فيعض قالطالاىلع نا رقلانم لزئام |

 ثيدحلاىف هلوق اضيا هيلع لديو رباح نع ةلمس ىنا نع ىرهزلاةياور ىف هب حرص ام أ
 اضيا هيلع لديو رثدملااهبا اي ىلاعت هللالّزناو لاق نا ىلا ىحولا:رتف نع ثدحمت وهو. 1

 ) س ٠*٠ اخو اق 0

 ليبسىلع هيف ىنتحلاك ءارحب ناك هناف ىتتحلاوا ةيئاسفنلا تالامكلاو ةوبتلاب رثدتملا ||

 ءاض ىلع او صوور دقىورادث اقف ةحدخ تدناف ايش ت 6 ارذ ىس

 (ميحرلا نمح لا هللا مسب (

 هللا لس ىلا نار احىور

 ىلع اثتك لاق 2

 دمجاي تيدونف ءار> لح

 نعتراغف هللال وسر كنا

 مث ىراسي نعو ىنيع
 وهاذا: قون تظن ايشوا
 ءاعسلا نيب شرع ىلع دعاق

 ىذلاكلملا ىنعي ضرالاو |

 و هيلع

 ىلاتءحرو تدعرف هادان |[

 ىئرد تلقو ةحدت

 ءاخةحبدخ هترثدفىن رثد

 00 لال ولي
 راثدلا نم هبايثب ففلتلا ىا
 بالا نم ناك ام لكوهو

 بوثلاراعشلاورامثشلاق وف

 هلصاو دسجلا ىلإ ىذلا ]

 مغدأف ب دتملا

 (ميحرلا نمحرلاهللامسر)

 تانغ ا نع هداقابو
 ىلاعت هلو5 |هنع هللاىضر

 ىنلاهبىنعي (رثدملا يأ اي)
 ردي دق ملسو هيلع هللا ىلص

 مانو دياب



 فدي هلامنم ردقلاكلذ عطش ضرقملاف عطقلا ةغل ضرقلاو لفاونلاب ( للاوضرقاو) ةبجاولا (ةوكزلااون ا و)

 + قدصتإايأ ريقفلا ىلع نمي الثل هسفنىلا هفاضا امناو ىلاعت هلل هلعجت هلام نم ردقلا كلذ عطش قدصتملا اذكو هريغىلا

 الالطانم (انسح اضرق) هلع ريقفلل ةنلا لب ةنم هيلع هل نوكي الف ةبرقلاكلتىف هل نواعم يبقفلانال اذهو هيلع

 ءاز>وهو هاون ىأ ) هودجن ريخ نم ممول مكسفنال ؟نورمشعلاوعساتلاءز را( اومدش امو ( صالخالاب

 (اريخ وههللا دنع) طرمشللا

 لوعفملاو متكر تو متفلخ ام

 وهو اريخ هودعل الا

 نيب عش ملناوزاحو ىلصف
 هيشا نم لعمفا نال نيتف رعم

 كرك قي هعاتيالةنرحلا
 (ارحامظعاو )فين رعتلا

 اورفغتشاو) ااوثلزجاو
 ريستتاا وت املا

 (روفغهللانا)تانساىف

 ء(هللا

 تنذلا لقا لع تشب

 ففخي ( محر) ريصقتلاو
 ريفوتلاو دهحلا لها نع

 رددق ءاسثن ام ىلع وهو

 عا هللاو

 هللا لسد ةروتس 9
 ىهو ةيكم ملحو هيلع
 8 تانا تسو نود

 ا اهئوضوب شخ !تاولصلا
 امو 0 2

 ' لسع ) 0

 ((َتااوضرقا و)مكلاوماةاكز
 لمعلا ف الاعلاف
 ( انسحب [هرو راكم
 كيراف لح ااةداف اتغ
 اوفلستت ( اومدشامو (

 مكلاظ وفحمةنْطا ىف (هللا دنع) هءاوث اودجن (ءودحت) حلاص لمعوةقدص نم يوم مكسفنال)

 دنعامت اياوث ( ارجا مظعاو) ايندلا ىف دنع قامت (اريخوه) سوسلا هلك ًابالوقرحال وقرغالو قرسال

 دوسلانموإ# هبايثي رثدملاةمحرل ةبوتلا ىلع تامنا ( ميحر ) باثنمل ( روفغ هللا نا ) بونذلانم(ةللااورغتساو)

 !ةريثعوفلا اهفورحو نوسمحو سمحو ناامامتامكو نو_بمحوتساهلايآ ةيكم اهلكىهو رئدملا اهيف ركذي ىتلا

 اواسب سمالا هب ديري  انسح اض رق للاوضرقاو # ةجاولا «ةوكزلا اوناو# |
 00 ,ةلادعوب قس غرلاو هجو نسحلا ىلع ةاكزلا ءآ دان وا تاربشلا ليتسىف تاقافنألا |

 مظعاو اريخ وه هللادنع هودحت ريخ نم مكسفنال اومدقت امو 9 هلوق ىف هب حرص اك
 ىلوعفم ىناث اريخو ايندلاعاتمنموا توملادنع ةيصولاى لا هنورخؤت ىذلا نه # ارجا
 فيرعتلا فورح نم عنمب كلذإو ةفرعملاك نم لعفا نال لصفوا د ل د

 ناف مكلاوحا عما#ىف * هللااورفغتساو #9 ربخلاو ءآ دّبالا ىلع ريخ وه ئرقو
 وهيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلانع © ميحر روفغ هللانا #8 طبرفتنم ولخمال ناسنالا ْ
 ةرخ آلاو ايندلاىف رسعلا هنع هللاعفر لمزملاةروس أرق نم

 « نوسخو تس اهناو ةكم رثدملاةروس »©

 .نبا لاق * ًانسح اضرق هلللاوضرقاو 8 ةبحاولاىا # ةوكرلااون آو ف ةضورفملا |
 . راقدصلا راس ديرب ليقو فيصلا ىرقو مح رلاةلص نم ةاكزلا ىو س ديرب سابع |

 ءارقفلل اعفن لاومالارثك ١ نمو بيط بسك نم هجو نسحا ىلع اهحر نإب كلذو |
 قجمسملا ىلا فرصلاو جرخي امب ىلاعت هللا ةاضرم ءافّباو صالخالاو ةينلا ةاعايمو |
 اظعاو اريخوه 8 هرجاو هباوثىا © هللادنع هودجمن ريخ نم عيكسفتال اومدقتامو © |
 اورو هومدقت ملو هوكرخا ىذلانم ريخ مكسفتنال متمدق ىذلانا ىنعب «ارحاا

 هيلا بحا هلام مكب مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هللادبعنع هدنسب ىوغنلا
 1 هتراو لام نم هيلا بحأ هلام الا دحا ائمام هللال وراي اولاق هنراو لام ند

 هثراو لام الا لجر مكنمام لاق هللا ل وسراي كلذالا ماعن ام اولاق نولونام اولع' |
 راو لامو مدق ام مدحا لاك اغا لاف تاالوسرا ترا ةلام ترفل نحل

 8 ميح رروفغهللانأ 0 لبالامايقىف «ريصقتو مكبو دل ىا 7 9 هللااو رفغتساو 2 00 ام

 لغاىلاعت هللاو بونذلا ع 7-

 ' « اهرخآن في! انيع ل ةم شوارد رويس رتبت 3#

 #« نوسمحو سمخو ناتئامو ةبا نوسمخو تس ىهو »

 « فرحا ةرشعو فرح فلاو ةلك

 آ (ب)



 اهفيفذ نهلدب نيسلاو ةليقثلا نهةففختنا (مكتمن وكيسنامنع) لاقف ني دهاجملاون رفاسملاوىضرملا ىلع مايقلارذ 1 '

 (ضرالافنوبرسضينورخا و)_؟لمزملاةروس) ليلا ابق ىلع 41 128- قشبف ( ىضص ) اهمسا فذحو

 9 0-00 رتسق نك كلا ريبختلا ىلع اب ابجاو دحمتلا ناك لبق اهناكرا راسب اهنع ربع امكءا رق ٍ

 3 / هيغل 0 3 مكيلع رسبت امفيك هنيعننا ١1 رقلااوأرقاف واسم |تاواصلابا نتن مد قدي مايقلامهب
 ةراجتلاب هقزر ( هللالضف

 نورخأ و 2 متابلطأا نوف ضرالاىف نونرمشي نورذا ا و لاقو هب هلع 0 كلذلو فيقع

 ( هللال يبس ىف نولئاَإ ماعلا ليصحت و ةراجلل ةرفاسملا لضفال ءاغبا ضرالا ف برضلاو هللا لسضف نم ظ

 دهاجملانيب ىوس | ورفلا © ةواصلا اوهئاوهنم رسبت ام اوأر قاف هللاليب_بىف نولئاّشب نورا ولا |

 دك" نإل بستكملاو كلذ محا مش نمسا ع قا دحلا| كلذ خس ليقو هنم رسام اًورئاف لوش ىلاعتا د

 نبا لاق داسهج لالحلا لسو هيلع هللا لص هقحف ىليللامايق تبثو ةمالاقحىف كلذو سنجل تاولصلاب اضياأ|

| 

: 
| 

 صيخ رثلل ةضتقم ىرخا "نك نيم فانك دا ىكرم م م نرش نا اع

 اعا 4 هللا م 0 ا

 1 0 0 : وعسل ]| سام اؤرئاف هلوشب دارملانا ىئاثلالوقلا كل ةلفان هب دجهتف لالا نمو ىلاعت هلوّش
 كس للم نس تلح -- 8 0 3

 0 0 0 اهوحو هبا ةثام ارش ليقف نايسنلل“ ضرمنال ناو هظفحت' ليطحتو ةتسارد نا رقلا 0
 م نيلس تلد لن ١ هنأ ةئع هللاىضر سنا ن ع هدائساب ىوغبلا ىور ةيفاك ةريصقلا ةروسلاةءار ةنا ىل و 5و ا

 8 ةلل وا 7 نيسخأ ٠ لوش لل و هيلع هللا ىل !ص هللا] ورا هموت رعسل ةعابق أايستحم
 ءاذه فلا د قادتع ناك م هلا وأ. موي رق نم لو#ب وسد عب

 نا رتل جا 1 ا د رق نمو نيتاقلا نم بتل ل ةناه أرق نمو نيافاغلا نإ

 9 ىجحم غلا ءركذو رجالان + راطنق هل نك هنآ ةن ايس ارك لاا

 اقف ىو نيد لذي نإ قارا 11 ا مو راك ذالاهءاتكىف
 مقا نا لص تال لال ناي ا ء ةياورفو نإ 9

 هللاىضر رمع نبا لاقو

 ةتوم هللاقاخ ام امهنع

 ليصَف لكلادتن اهعوما

 0 ساتان ورع نت كل دنع نك«( ى ل الاسفل 1 تااكزكع 1 رق نإ
 صهدلاموصت كنا ريخا ىلا 35 هيلع هللا ىبد هللالوبسر ىللاق لاق امهنع هللاىضر

 | دواد موص مصق لاق ىبخلاالا كلذب درا ملو هللالوسراي ىلب تلق ةلبا لكنا رشلا ارق ا

 لضفا قرطا ىلا هللا اىأي تلق لاق ةم رهش لك ىف 3 نقل ١ رقاو سانلادبعاناكو

 لاق كلذ نم ىل-ْضفا قبلا ىلا هللاىناي تلق لاق رمثع لك ىف 26 لاق كلذ نم

 برعضا لحجر ىتعش نيب
 هللا لضف نم ىَنَحا ضرالا ىف

 (0 ا روان
 ةدشلا ريسبتلاب 9

 (ةواصلااوهقاو) مهطايتح
0 

 00 ا عء)

 نورا و) ىلدالاب ةالصلا

 0 لاَقف كفا و علا ةيكح هللا 2 * كلذ ىلعدزتالو عبسي ءارقألا

 هللا فن للإللاب د فعضي ضي رالانأ ىتع 5 © ىكرض م كَ نوكيسنأ

 ع 4 :نمرالاف كو نورخآ و ف هنع هد 2و ةفحض لحال هلع ل
 | ىف عرلاوهو هللاقزرئم نوءاطإ ى © هللا لضف نع نوغتم 8 ةراجتلل ن فاس

 0 كلذو ندهاجلاو ةازغاىنمب © هللا لبس ىف نولتاق ن نورخنا و © ةراتل
 ةقشملا بابسسا هيلع تلاوتل ىليللاب مل مل ولف ةقاشلا لامعالاب راهنلا ىف لغتشم رفاسملاو

 "نم ةئيدم لآ م بلح لجر اعا لاق دوءسم نبا نع ىور كلذل مهنع هللا

 نورئاسب ( نوبرضي

 ةراسجلاما ( ضرالا ف)
 نوبلطب (نودتي) اهريغو

 هللا قزر نم(هللا لضف نم) ' لادعار مث ءادهشلاةلْزني هللادنع ناكهموي رعسب هعابف راس نال 0 أ هع 5 ١ 8 4 23 ةعابق اننا ص سلا |
 ةالاص مهيلع قش هريغو

 (نولتاش نورا و)ىلإللا

 ةالصلاىف نا رلانم 1 م مكباع )َ رمد أم اوراق 1 ليالا ةالص م لع قش هللاةعاط ىف ) هللا ليس ىف ) نودهاذ

 ْ اومتا ( ةولصلا اومقاو]

 هللا ليد س ىف كك نورذ .1 و هللا لضف نم نوفي ضرالاق نوبربغي نورخلا

 هبا # ولص هاا١ و وا , و دك أنا هداعاامناو نأ رق لا نم هىا © هنم زر , ام 00 ,ةاذ 9

 ؤ
1 
6 
 د
 أ

 نأ

 ا
2 

 ا



 ا 1111 نكس نب أ ةناسلانأل لفالا برثألا وهو قدألا ريشساث : لقا ( قدا: موقت كناطعب كءرزا)
 نابوصنم (هثاثو هفصنو ) ماشه ىوس ,ماللا مغب (ليالا ىاثنم) كلذ رثك تدعباذاو زايحالا نم امهنبام

 00 آل, زاحو موقت ىف ريمشلا ىلع فطع ( ةفاطو ) ىثلث ىلع فطع اغرح نمو ىفوكو يم ىنداىلغ

 001 كالا للاردس لاو ) كناتكإ نم ةعام زادقملا كلذ ءوشو ىا ( كمم نذلانم .١) لصافلادوجوا
 دو هدحوهللاالا امهتاعاسربداقم هه موو د ماعيالو ايديك عبالا رملا> را لاو ليالا ريد ةنىلعر دش

 فصنو لبالا ىناثن م ىندا موقت كلنا 5 َُك ناو 0 : ىوقتا لراس هلاك ع ادنبم لجو نع هما
 ليللا ىثلت ماشه ارو هنم ادعب لقا 'ولاىلا برقالان ال لقالل ىدالاراعتسا 5 -- لادلاوه رده هيلع اءنيم
 ||: ةقئاطو 98 قدا لع انامغ بضتلاب ةثلثو هقصلو نويفوكلاو ريثكن او د 1 هنا ىلع
 أ نلذا لد مهمادقا ريداقم مخملال © راهنلاو ليالاردقب هللاو ل كباعصا نم ةعاج كلذ موقيو © كمعم توفت تح اوماق مهنا مث
 همايق اوّةيطت نأ ( هوصحم

 الا ريداقملا هذه ىلع

 اصتخالاب رعسشيو رده هيلع ايثيم ادتبم همسا دقت ناف هللاالا ىف م امهتاعاسس |

 ةااوعطتست نو تاقوالا ريدقت اوصحنناىا «ءوصحننانارع# هلوق هديؤيو |

 و ء ةعبتلا عفراك هيف هعبتلا عفرو دعوانا قع ة>رتلاب ©مكياعباتفألا ٠ تاعاسلا

 ءالصلا نع ربع ليالاة الص نممكيلع رسيتام اولصف © نأ قل نم راسا اا ةاذؤق ىئانلا

 لأ ىا 4 ليلا لت نم ىندا موقت كنا ماعي كبز نا © ىلاعت هلوق © ةعاطلاو
 #8 كم نيذلانم ةفئاطو © هئلثو هفصن موس ىا © هثلثو ةفصنو © ليللا ىلث نم

 !اعلاناىنمي # رابلاو ليالاردَه هللاو © ىللالا همم نوموَش اوناكو نينمؤملا ىننب

 ملعب و نولعشام ماع هنوشنال ىلاعت هللاوه امهتاعاسو اهعارخاو راهلاو لالا ريداقمع |

 نانا ىنمي ؛ هوصحت نانأ ماع قف هنم نودع ليللانه نوموش ىذلا ردقلا
 نلىا هوصخم نلناملع لزتف مهءادقا تخفت ىتح اوماق لبق ةقيقحلا ىلعهتفرعم اوقيطت

 ف مايقلا نم هب هللاماام بدصي النا ةفاخم هلك ليالاىلصن لحرلا ناك ىلق هوقيطت

 الع داعف ىا * مكياع باتف © كلذ ةفرع» اوةبطت نلىا هوصحت نانا ملع ىلاعت
 | قرقاف ِك 0 ةقشلا عفرو هلعا اوطيحت ملام نع انفع ىنملاو فيفختلاو وفعلا

 اللصلاىف ةءارقلا ةءارقلاهذهب دارملانا اهدحا نالوق هيف * نآ رقلا نم رسبت ام
 | ارا ىنعملاو لكلا ىلع زا مسا قاطاف ةالصلاءازجا دحا ةءارقلانال كلذو |

 < مزاح ىنا نب سدقلاق ٠ ا ةاللصف نإ نسحلا لاقو مكيلع رس

 | اق مةرتلاو هلا كولو دج | ةكر لد قااارقك ة سلا سابع نبا 0

 | قانا لاقف ههجوب ائيلع لقا فرضنا الف مكر مث ةرقبلا نم ةيناثلاةي الاو دجلاب ١ ف أ

 كلذؤفو ةقشمو ةدش

 ( مكيلع باتف ) جرح

 20 3 كلع فنق

 ليلا ماسبق ضرف مكنع

 ةالسصلا ىف ( اًؤرقاذ )

 ىفوا بودحوال ىمالاو

 بدنلل صمالاو اهريغ

 ند ) لع ( ربيت ات)

 ةفيشح وا ىور ( نا رآلا

 هنءهللا ىضر هر هه ىنا نع

 ىف ةثام ارق نم لاق هلا

 نيلفاغلا نم بتكي مهل

 بنتكاذنا (جاسش [يودو

 دارا ليقو نيدثاةلائم

 ضعبهنال ةاللصلا نأ رقلاب

 رسام اواصتىا اهتاكرإ

 1  (لامذ حكلاو ةمكألا نيب من سم اتاولصااباذه خ ٍِ ف ملوالل خ خمان اذهو ليال ةالاصن رذعتب مو مكلع
2 

 )ف متلاىل 1 (ليللا ىثلث نم) لقا ( ىنداموهت كنا ملعب ) ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص 57001 نا )

 38 1 كا ردا الدلال ى لئلا نم لقا ةقفتو لاقو ىليالا ثلث ماوقنو | (ةئاثو), لالا تمن موو

 اواهنلاو ليلا تاعاس ماء (راهنلاو لبللا ردّ هللاو ) ةالسصلا ىف كم نينمؤملانم ةعاجو ( كعم نذلانم

 5 0 00-5 باتف ) ةالصلا نم لبللاف متيمااملاقو ىلبالا تاعاس اوظفحتنلنا (موصحت نانا ماع)

 | ٠ نآرقلانم + مثشام لاو ادعاصف ةيآ ةئام ةالصلا ىف ( نا رقلا ن. ) مكبلع ار ارت ) للا



 أ
 هدعو ناك# هل الل ءانلاو اهريغ نع الضف اهماكحاو اهمظع ىلع مولا كلذ ةدشل |

 # هذه نا # لوعفملاىلا ردصملا ةفاضا ىلع موبللوالجورنع هلل ريمضلا # الوعفم |

 بنج ىفءادوسلاةرعشلاكسانلا فت لاق مثدحاو مككمو نيعست واعست و ةئامعست جوجأمو
 عارذىف ٌةقرلاك ةياورىفو دوسالا روثلا بن>ىف ءاضيبلا ةرعشلاكوا ضيبالا روثلا |

 انريكف ةنلا لها ثلث لاق من انريكف ةنخلا لها عبر اونوكتنا وجرال ىناو راما |
 كتيرذنم جر نادلوةف * ثيدحلا نهب قاعتبام اما#انريكف ةنجلا لها رطش لاق مث ١

 ىهف فاقلاناكساو ءارلا خب ةقرلااماو راذلا لها نم ةنْلا لها زيم هانعف رانلاثعب ||

 لها ثلثو ةنلا لها عبر اونوكت نا وجرال ىنا هلوقو *«رامحادضع نطابف ةرثالا ١ ظ

 مثالوا ةنخلا لها عبر مهلءحو ةمالاهذهل ةميظعلا ةراشبلاهيف ةنخلا لها رطشو 6 1

 هع 1-1 هب الاى 2 اع اءاو# 3 مهرو رس وةمي 00 ةراق دلاهذهل 00 7

 هللا ىبصهلوقو ابيش نادلولا لع امون مترفكنا نوقتت فيكف ىلاعتهلوقىف تت ا

 هولا لاش الود صالا ةدشف 0 امناو بيش 7 سل ةمايقلا نال ازا /

 تبقاعت اذازازحالاو مومهلانا هيف لصالاو لافطالا ىصاون هيف بيشت موي ديدشلا :
 ىنتملالاق بيشلا هيف عرمما ناسنالاىلف |

 مرهيو ىصلا ةيصاث بيشيو # ةفاحم ميسحلا مرتسخم مهلاو ظ
 لوهلاو ةدشلا نع ةيانك ءولعج نإزحالاو مومهلا ةرثك مذاولنم بنشلان اك

 ة>وؤشلا نس نوغلس لاسفطالاناو لوطلاب مويلاكلذ فصو دارملانوكمنا لمتحلا

 ايل عم امسلا ناو اًضيا ةدسلاب ميلا فضو © هب زاطفنم ءامسلا 93 تنس

 ه. ليقو ةكتالملا لوزتل قةشش لقدو قئالخلا ن م اهريغب كنظ ف ققشنو هن رطفن ا

 ناك هتنيهو هسمأب ىا ىلاعتو هناعس برلاىلا عجرت ءاهلا لبقو ناكملا كلذب ىلا
 نأ ر ثلا تايآ ىا 4 ذه نا # تلخالو هيف ةلاحال اتناك ىا « الومفم هدأ

 | 6# هب ]9 :يشراكضاوا فقسسلا ليوأت ىلع ريك ذنلاو قشنم © رطفنم ءامسلا ل

 | * البس هبر ىلا ذختا © ظمتبنا * ءاش نف 9 ةظع © ةركذت 9 ةدعوملا تايالا |

 | لبق 0 تال لفطلان ال ةقيقح ابيش نادلولا لعجي مونلا كلذ لوه نا دارملاسيلو |

 | نامالا © اليس هءر ىلا ذختا ءاش نف 8 اء ر كذتب ظءاوم ى ىا «ةركذن»

 هءرىلإ كلذ داو دحو ءا_شثدق لاشو هرملا هه ىف ب 25 لا الل 3

 اهريغب كنظ اف قشنتىا

 ىلع ريك ذتلاو قئالخلا نم

 ا يقل سلا لب وأت

 هلوقو رطفنم ؟ئثءامسلا

 ىني ةمايقلا موس ىا هب
 ل ا

 رطفني ام هلو_هو مويلا
 نأك ) هب رطش امم. ىلا

 فاضم ردصملا ( هدعو

 لإ ئئاَوَدَو كومتلالل]

 نع هللاوهو لعافلا ىلا.

 انك ( الوعفم) لجو

 ةقطانلاتاي الا( هذهنا )

 ةظعوم(ةرك ذ) ديعولاب

 هير ىلا ذخما ءاشنف)

 ظمتاءاش نق ىا ( البس

 هللا ىلا اليدس ذْدعاو اهب

 ةيشخلاو ىوقتلاب

 مدآ لاق رانلاىلا كتبرذ

 ىلاعت هللا لاق 5 نه براي

 ةعست وهن امعست فلا لكن

 دحاوو رانلاىلا نوءسنو

 ( راعفنم ءاعحلا ) ةنحلا ىلا

 نامزلاكلذب ( هب ) قشنم

 ابيش نادلولا لعجن ىذلا

 برلاىما لوزتب لاو
 ( هدعو ناك) ةكتالملاو

 اتاك ( الوعفم ) ثعبلا ىف

 ( ك5 )ةروسلا(هكلكإ)

 ءاشنف) مل نامو ةظع

 أم يم الاسس



 (مكلع ادهاث) مالسااهيلع ادم ىني (الوسرمكلا انلسرا انا ) هعامجا دعب الئاس (اليهم) لوعفمىنعب ليك
 نوءرف ىصعت) مالسلاهيلع ىموم ىنعل ) لودر نرغأ ذىلا 101 مكي ذكتو كرفكب ةمايقلاموب مكيلع يشل

 ' ادع (المو اذخا هاثذخاذ ) لوالا نيع ىناثلا ناك ةفرعم تديعا اذا ةركنلاذا لوسرلاكلذىا (لوسرلا

 | |رثتنم ناك اهربخ نال نوعرفو < 588 »< ىسوم ؟نورشلاو عساتلا ء ءزجلا) صخاسمتاو اظياغ
 اوناك منال ةكم لهانيب

 تكف ) ؟هوبلا ناريح

 ( اموي مترفكن ا نوقتت
 ف5كىازوةنتلوءفموه

 اذك موي باذ-ع نوقتت
 ىا فرط وا جرفكا تا

 موي ىوقتلا مكل فيكف
 امندلا ف عرفا نا ةماقلا

 0 متر فكي بوصن» وأ

 فكىا مدحت 1

 نا هنوشو لانوقثت
 ا ءازحلاوة.ءايقلامويمتدحج

 هءاقعىفوذ هلاىوشنال

 ةفص ( نادلولال سمج )

 فوذحم دباعلاو امويل

 هلوهنم ( ايش ) هيف ىا

 لش ني> كلذو هبدشو

 ثعباذ مث مالسلاهيلعمد ال
 كترذ نم رافلا:ثعب

 ليقو بيشا عج وهو
 ليوبلال ليثقلا ىلع وه

 موب ديدشلا مويال لاس
 لافطالا ىصاوت بيش

 ئلا وهو ( اليهم )

 اقكشا تسقوا ذأ ؟ ىذلا
 للك ذلع] كلغ ذيع
 | انثعب (اناسرا انا ) لمرلا
 انثعب (اناسراك) غالبلاب ( مكيلع ادهاش )مالسلاو ةالصلا هيلع ادهم ىنعي (الوسر كيلا )

 كتلك

 ١ الوسدنوع رذ ىلا اناسرا اك 8 رفكنم 12 نه نامياو غباتلاب ىا 06

 كاك كتّبرذنم جرخت نا كرصأت هللا نا ا

 ىبا نع 6 ىق ) كتبرذ نم رانلاثعب ثعباذ م مالسلاو ةالصلاهيلع مد ال لاعب |

 | مكلا انلسرا 0107 انااح زرع م اروع © اليبيال# تعذر
 || عاتتمالاو ةباجالاب ةمايقلاءوب مكيلع دهب 0 مكيلع ادهاش # ةكم لعااي الوسر

 | نال هتيمي ملو مالسلاو ةالصلاهيلع ىسوم ىنعي © الوسر نوعرف ىلا انلسرا اك 9
 ' اذخا هانذحأف 8ءركذقسل هفرع * لوسرلان وعرف تل قاتلا دوطمقلا
 || مظعلا رطملل لباولا هنمو هلل ئرقسملال لبو ماعط مهلوق نءاليقن © المو

 ١ باذع امو 3 رفكلا ىلع منَ مدع ها © مترفك نا #3 مكسسفنا 0 كف 0

 هلصاو ليلا ىلَع وا ضرفلاىلع اذهو هل وه ةدش نم # ابيش نادلولا لمح © موب

 ْ *؟ىلا اناسرأ ناو هدعنأم كعرت اش هدم هد الئاسالام ر ىنعي## ال 77

 | © مكلع ادهاش © ملسو هيلع هللاىبص ادم ىني © الو_بر 9 ةكم لهااي ىنب

 ١ 12 ىمومو نوعرف صخ امنا لق مالسلاو ةالصلاهيلع نا رمعزب ىسوم ىنءعي

 | هب اوفختساو ةكم لها هاذآ ملسو هيلع هللاىبص ادم نال لسرلاو متالارئاس نيب نم

 || لوسرلانوعرف ىصعف 9 ءابر هنال ءاذآ وىمومب ىردزا نوعرف نا م مهيف دلو هنال
 | ةظياغةبوقع ءانقاع ىنب الين اديدش ىا * الو اذخا © نوعرف ىا # ءانذخاف
 أنا نوقتن فيك 9 ىلاعت لاقف ةمايقلاموي مهفوخ مث ةكم راسفك كلذب فوخ
 مكل ليبسال ىنعملا ايندلاىفىا مثرفكنا ةمايقلاءوب ىوقتلاب مكل فيكىا © مترفك

 7 ابو ةمايقلاموب باذعلا نوقتت فيك ةب الا ىنعم ليقو ةمايقلا متفاو اذا ىوقتلاىلا

 | اموي 9 ايندلاىف مترفك نا ةما نوعا كفحاو مولا كلذ ناذدعوم قاونصخا اك

 '017 كلذو تيسشو مولا كلذ لوه نم طش اخويش ىني < ابيش نادلولا لمجي
 | ديعس ىبا

 | لجو نع هللالوقب ملسو هيلع هل ىلص للا لوسر لاق لاق هنع هللاوضر ىردخلا
 أ توصب ىدانيف كيديىف ريخلاو ةياورىف داز كيدعسو كي. لوقيف مدااي ةمايقلا موب

 )زم الان راسلاثعب امو براي لاق را
 | .ىراكس سانلا ىرتوديا ولا سي شي و اهلمح لم هاما عضتذئنيخ نوعست و ةعستو ةئامعست فلا

 | اولاق مههوج و تر يخت ىتح سانلا ىلع كلذ وشفدي دشهللا باذع ن نكلو ىراكك مهامو

 جوجأي نم ناف اورشبا ملسو هيلع هللاىب-ص ىبنلالاقف لجرلا كلذ انبا هللالوسرإب

 (جوجأمو)
 اذحا ءان حت ان( هن * ممالاسلا هيلع ىم وم ىن لا الو ميلاد دوم ىعل ) الوسر نوءرفىلا 2(

 | ريكا مرفكدل) ل هنود كك يا نرترللا 0 وتس مانفا داع



 كرف ءلقسوز ) نيبذكملاو ) 0 انأف

 ند 4 نولوش 0 ىلع 0 ِظ رومالاهلا 0 را ىفتش > ةعرألا هدحوب ناف

 مه سما لكنت و مهئفاكن الو مهب رادتو مهيناجت ناب « الرجا رع مهرغا و## تافارطان م | 1

 ىف ناذ مهما ىلا لكو مهاياو ىنعد  نيبذكملاو نرذو## لاق اك مهافكيهللاف هللاملا ا
 مهاهمو #3 شار ةدبدانص ديرب معنتلاب ءانرا © 01 ةمعنااىلوأ و مهتازاحىف كنع ة ةنغا |

 ليقتاا ديقلا نكتلاو ضالل ليلعت ## الاكنا انيدلنا © الاهما وأ ائامز ه البلق |

 نانو داو زلاو عيرضلاك قالاىف بشنب اماعط 46 ةصغ اذ اماعطو اميحجو 9 |
 عيذالا تابوتتلا تناكاملو هللالا ههنك فرعيال امم باذعلانم رخآ امونو © اهلا |
 هدمه ق داتا ةكمؤتملا ةيماقلا سوفتلاناف حاورالاو حايشالااهيف كرشلا رم ْ

 ةصغ ةعرت# ةقرفلاةقر ةقرح* تادرلا ملاع ىلا صلختلا نع اهب قلعتلاو اهجحب |

 اانا اند ان قر و اا #* لاملاو ضرالام جرت مو 8 ىلاعتا|
 أ ند لوعفم ىن 8 ليمق هنالل اعمت# المر 6 ا اا ملا تناكو ا لمفلاىنمم نم |

ٌ | 
 ا

 ا

 اك دكا د ه ىا# نو اوهام ىلع 0 2 هادف ءالاىل 1ع رصنلا نم كدعو ا

 هذهو هيف عزحال ان الازعا مهل زيعاو ىا 3 الوش رد مهارحا 0 ىذالاو أ

 هب متنال كيذك نمو ىنعد ىا * نيبذكملاو ىنرذو 8 لاتقلاةي اب ةخوسنم ةيالا |]
 شيرق ديدانسصىف تازن هفرتلاو معنلا باصإ ىا  ةمعنلاىلوأ » كيفك ا ىناف ||
 ملف ردب موب كا 3 # اليأق مهلهم هو ردس نيمعاعأ اق «تلارزا لك ني زمسملا 2

 لاقف مهباذع فصو مث ايندلا مايا لداقلاب دارإ لبقو ردسب اولتق ىت> ويسب الا نك ||

 أ كفنتال الاقث اماظع ادو.ق ىندي © الاكنا 38 ةرخ آلاف اندنع ىا © ان.دلزا ف ىلاعت
|] 

 ا قاحلا ىف غت 20 ل ريغ ىا 0 ةصغ اذ اماعطو ام.رحو ِس دب د ئ “4 الدلغا لقو اساأ أ

| 

١ 
 اييثك لابجلا تناكو 9ف ةءابقلاءوي وهوكرت#و لزازت ىا * لاطاوضدالا ]|

 شالو 7 الب اليمح الازتعا مهلزتع ١

 ( الح اره هرجشاو ) ىعاشلاو رحاسلان .كيفو دلولاوةيحاصلا نمىفن وأو ام ىلع ( نولوشأم ىلع ريصاو )

 ىلا مهلك ىا (ىنرذو ) لاتقلا ةياب خوسنم وه ليقو ةافاكملا كرثو ةظفاحلا نسجوعم مهفلاخو كيلقب مهناج

 ( تالا م0 مهاياو ىنعد ىا ىرذىلع فطعوا هعم لوءقم ش

 ني رفاك-لل (انيدلنا) ةمايقلامويىلاوا رد,مويىلا (اليلق) الاهما (مهلهمو) ةرسملامضلابو ماعنالا رع

 انآنطو ) ةقرحم ارا 4'لم زملاةر وس) (اميح>و) لكن مج عما ريح الاقث ادوبق الكت 0 9

 بش ىذلا ىا ( ةصغاذ

 0 اا نط
 اباذعو)موقزلاو عبرضلا
 ىلا هعجو صلخم (.اهلا

 هللا ىلص علا ىودو باقلا

 هب الاوذه أرق ماسوهيلع

 هلا نسما نعو قمصف

 ماسعطب_ ىاف اًماص ىسا
 لاقف ةب الاهذههل تض رعف

 هليالا هدنع عضوو هعفرا

 لاسقف هلتضرمف ةيناثلا
 ةثلاثلا ةلالا كلذكو هعذرا

 ريكو نافلا تبا 0

 ىتح هب اولازي لش اًؤا ِ

 قاوس نه ةبرش برش

 ايندلىف اع بوصنم(موي)

 رقتسا ىا لعفلا ىندهنم

 اذكو اذك ائدل رافكلل

 ضرالا فجرت ) موب
 ةكرح كرت ىا (لابجلاو

 ةديدش لاخلا تك

 نم انج الد (اثك| فج بأ امجد  اميلأ ااذعو © عبر ,مهلاو موقزلاوهو جرخالو لزنيال

 هناك هب هءمح اذا ىفلاك ءي1

 00 1 ره رهر هاو ) بيذكتلاو متشلا نم ( نولوّش امىلع) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ددتاي ( ريصاو )

 نومعطملا مهو مهل هللا نم ديعو اذهو نا رقلا (نيذكملاو يزذو)

 دلنا) ردب مويىلا ( الاق) مهاحا(مهلهمو) ىغلاو مهل لاملاىوذ ( ةمعالا ىلو ا ) ردب موب

 اهن ولذ دياران (ام حج و) مهتانعاىف عضو ل اساللسو مهقانءا ىلا مهن اعااهب لغالالغاو رمهاج راهب دش ادويق ( الاكنا

 نوكي ىتم نيب مثمهبولة ىلا هم>و صاخب اجو (اععلا ابادعو) موقزلاوهومهقلح ىف كسمتس (ةصغاذ اماعطو )

 ايارث (انثك لاجلا ) تراصو (تناكو) لابجلا لّولزتو (لابْلاو) ضرالا لّزازت (ضرالا نجت نر ظ

 ةرد الاف مهلاندتع ( 0 _



 ةوا كير ةدابعل ليللا ىف كش غ غرفف كلغاوشو كنامهمىف اباّنثو افرصن ( اليوط احس راهلاىف كلزا)

 ا 1 (ملاو عبستلا لوانتي هللاركذو راهنلاو ىلالا ف هرك ذىلع مدو ( كبرمسا ركذاو ) كتحارو كمون اليوط

 رّقلا ةنورشعلاو عساتلاء زا ةوالئو ةالصلاو ريكذالاو

 لّستلاو "ىثلكنعهدابع

 للم أت ىلاعت هلل ىلا عاطشنالا

 ليقو هريغ نود هنم ريدا

 ساّعااواهفام وامندلا ضفر

 ىق (آلث) ةللادنع اه

 دايز ردصلملا ىالتخا

 هللا كلب ىا دكأت

 هديا تي
 لصاوفلا قحل ةاعارص

 ( توءلاو قرش 0

 ًادتيموا بر وهوا عفرلاب
 رآ!و(وهالاهلاال) هريخ

 لدب صفح ريغ ىف وكو ىءاش
 سابع نبانعو كير نم
 مسقلا ىلع امهنءهللاىضر

 هللاو< مسقلا فرح راعضاب

 الا هلاال هباوجعو ناعفال

 دحا ال هللاو هلوةك وه

 هذخناف ) ديز الا رادلا ف

 ائب اليفكو اياو ( اليكو
 اذا وا رصلانم كدعو

 قرقلا فام !هنإ كح
 هذخئافوهالاهلاالبرغملاو

 ءافلاةدافو هكرومال افاك

 تف عنا دعل ثطالنا

 ىلا رومالا ضيوفتىف
 ردع الذا راهقلا دحاولا

 رارقالادعب راظننالا فكل

 مارك ذ 0 كيفاوح م 00008 راهتاف ) كه ان (كلنإ و تدباو

 بلق قرش ١ ىأاوحس *ى رقواغارفىعدتست قحلا ةاحانم ناف رجهتلاو كيلعف اهبالاغتشاو |

 ليلهتو م نفي ةركاذياع لك لوانس هللا رك ك5 ذو اراهنو الأبل هركذ ىلع مدو

 اوم عضو لصاو وقلا ها ةنضصرلاهذهلو ها هأ وس مع كش در>-و ةدامعلاب هيلا ا

 نوكيو ىنماا ىف هنراقم عضوم ردصملا عقوف الت هيلا كسفن لّس ىلع الش ءاح تاق |

 لبقو اناين ضرالانم مكتننا هللاو هلوقك وهف اليتنت هيلا كسفت التبتم لّتبنو ريدقتلا |

 ىلا عطقنا (هيلا لتدتو ) ملعلاةساردو هت سرس ع نأ

 ١ كنامهمق ايلقت# اليوطاخسر راها كلنا 9 تاوصالاءودهو 21 ةءارق

 © كبر مساركذاو 9 هءازجا رشنو هشفن وهو فوصلا + ند زاعتشم لغاوشلاب

 عطقناو © اليتبت هيلا لكيو 99 لع ةباروو نا لق ةءارقد ةداصو ديمحتو دينو

 5 رهالاهلاال قف ءريخ اكسو قودع انديه رح © نرذلاو ىردلا بروق التت

 لقو كنر نم لدبلا ىلع رحاب بوقعلو صفح ريغ نوفوكلاو ضاح قا نم و

 .ليلهتلا نع بلسم 3 الكو هذحماو وهالا هلاال هباوحو مسقلا فرح رامضاب

 0 الابقاو ابلقتو افرصت ىا # اليوط اكس راهنلاىف كل نا 8 لو.ةلاىف لخداو
 اثلحناو>- ىف كفرصتو كمونل ةعسو افارف لبقو كلاغشاو كحتاو>ىف ارايداو

 «عيستلاو سيدقتلاو مظعتلاو ديحوتلاب ىا 34 كبر مساركذاو )ف 8 لبالا نم لضفا

 هتدابعا غرقت لبقو اصالخا هيلا صاخا سابع نبا لاق ©« التبت هيلا لتيتو ©

 أ ضفر لّدتلا ل يقو هاوس ءىثلكنع اهءطقاو كلفن هيلا لمي ىنءملاو اعاطقنا هيلا عطقناو

 ليقو ةداعلا ىف دهتجاو الكوت هيلع لكوتو هائعم ليقو هللادنعام ساأأو اهف امو ايندلا

 | الا 'ىث لكن ع عطقنا ىا ليت دق ةداسبعلا ىلع لبقاو ئش لك كرت اذا دباعلل لاَغ
 هردصم» ىلع ىجب ملو التبت ناكم اليتنت لاق فيك تاق ناف هتعاسطو هللاةدابع نم

 .لصالا ليقو لاوفلا قحل ةاعارص هانعم ىلع هنءىح كسسفن لتب لتبت ىنعم نال
 . ليقوالبتبت هيلا لب ىنعم ىلع لوم اليتبتف التبت تلتببو اليتبن تاتب لاب نا لتىف
 لبتنتلا اماف ليتتتلا وه امنا دوصقملا نا ىهو ةفيطل ةقيقدل ةرابعلا هذه نع لدع امنا

 نوكيال هللاريغب لغتشملانال ىلاءت للا ىلا التبتم نوكيال فرصتلاب لغتشملاو فرصت وهف
 ةوصقلا هنال لّثتلا الوا ركتف لّتتتلا لصحب ىتح ليتبتلا نم دبال هنا الا هلا اعاعقنم

 لكلا نا عب "لا رطبا دا نإ راقخا اننا لظفا ف ذو
 الزمان وهالا هلال © برغملاو قرسشملابر وه ىذلا ىلاعت هللالا قيلبال عاطقنالاو

 | ضم اليفك كبر د دممحاي ذا هانعم لبقو هيلع لكوتو هيلا كرما ضوف ىا # الكو

 كدعو ان اليفك هذختاذ لاو ابر هديعاف ( اليكو هذ#افوهالا هلاال) للاوه ( برغملاو قرشملابر ) 3 و
 ْ ناوثلاو ةلودلاو ةرثصتلا نم



 ا

 - درب يح ييسر الا

 وا َناَريملا ف لبق وأ طنا ديرو ا رثسلل ةيفضت كيم ىلا .راقشال دق لماكا

٠ 
1 
  1ا

 دعناو اصالخا مئاو اطانقن دش ليللاةدابع

 ؛ لمزلا ةروس) هه مره ]وح

 هيلع زن, مالسلاهيلع هتيأر اهنع ةفاىضر ةشئاعلوقل هيقلت ل يق واراجفلاو رافكلا ىلع
 ىلعو اقع ضفريل ملسو هيلع هللا بصهنيبج ناوهنع مصفف دربلا ديدشلا مويلاف ىجولا

 نافأ تقاتم ليات" هينوالا هده لع ةلككاو ردصلل ةفس نوك نا رز

 نم ًاشنت ىتلاسفنلانا * ليالا ةئشان نا #9 هلقث لات هبام سفن دمي دجهتلا
 1 لاقماقو ضهناذا هناكم نمأشن نمةداعلا ىلا اهءيضم

 دحاجملا كان رشم ايم ىصلاو 5 ىارتلا اهي عر سا نا اك
 لبللا تاءاسوا هب ثدحمت ىا ليللاب شنت ىتلاةداعلاوا هل ةئشانلا نا ىلع ليللامانقوا
 دشاىع © تادتنا اذا تشن نم لوالا اهتاءاسوا ىرخا دغب ةدحاو ثدحتاهنال
 ناسللا بلقلا ةأطومىا ءاطوصماعنباو ورمعوبا ًارقومدق تاين واةفلك ىا# أطو

 تيئاواالاقم دشاو ©البقموةاوؤإصالخالاو عوضخلانم ذاربإمل ةقفاوموااهيف وا اهل

 هلوق* هوك وس رحلاك ةلصلا ءايسشالا نم سبايلا بلصلاديد-ثلا توصلاةاصلصلا

 دصفتيل اهلوقو *تظفح ىالاق ام تيعودقو ىقراغو ىنع لصفنم ىا مصفيف

 ناولالاىف ةديرلاهه>و ديرت هلوق * دصافلا نم مدلا ىر# ام هقررع ىرخم ىا اقرع

 هنم ةعاس لكو اهلك هتاعاس ىا 6 ليللاةئشان نا #8 ىلاعت هلوقو © داوس عم ةربغ

 اهنع ىيبزلا ناو ساع نبا تلأس ةكيلم ىلا ن1:لاقو.اهلنق ىتلانغ ًاشننا اهنال ةئشان

 ةشئاع تلاقو لالا ىف انتو ثدحت ىتلا رومالا نع ةراع ىهو ةئشان هلكىلاللاالاقف
 ناسنالاماق ةعاسىا للقو هلوا ليقو ليالار خا مايق ىه ىلقو مونلادعن مايقلاةئشانلا
 برقملا نيب لصب ناك هنا[ نيشان ىلع ندياملا نع ىور ًاهنادقف لكلا

 ليللاةثشان ىهف ةرخ الاءالسعلا دس ةالص لك لبقو ليلا هده لوش و ءاقشلا

 ةأطاوملا نمىنعي دملا عم واولارسكب ؛ىرق 86 ءاطو دشا ىه #9 همابق لالاةئشان ليقو
 رثك | ىلالاب نوكت رصيلاو معسلاو ناسالاو باقلا ةأطاوم نال كلذو ةقفاوملاو

 نم لّقثاو ىلصملاىلع دشا ىا ءاطلانوكسو واولافب أطو ءىرقو راهنلاب نوكت ام

 لاقو لقثاو دشا سفنلا ىلع همايق ناكف ةحارلاو مونال لمج ليالانال راهتلاةالص
 ام اوص# نا ردجا ىه لوق اطو دشا ىف لالا وا مهتالس تناك سابع نبا

 تدنا ليقو ظقيتسي ىت» ىردبال ماناذا ناسنالانا كلذو مايقلا نم مهلع هللاضرف

 تاعاسنم ىلصملا ىلع لهساو مايقلل أطوا ىه لبقو راهنلانم ةءارقلل ظفحاو ريثلل

 غرفا ليالانالو دابعلابرب ة ولخلاو ةدايعال ليللاو داعلا ف رصتل قلخ هنال راهنلا

 ناطيشلانه عئماو راهنلال ثم عناومو جا وح ليالاف هل ضرعبالو راهنلا نم بلقلل

 نم الوق عصاو ةءارق بوصاىا 6 البق موقاو 9* ىلاعت هلوق وهو هايرلانم دعباو
 نا لصاحلاو نآرقلاب الوق نيبا ءانعم لبقو تاوصالانوكسسو سانلاةادهل راهن

 ©( س ةة اخو اق )

 ةزمهلاب ( ليالاةئشان نا ١

 لدللامايق شرو ىو

 هللاىضر دوعسمن بأ نع
 اشن نم ردصم وهف هنع

 ةلعاف ىلع ضهنو ماقاذا

 ًاشنتىتلاةدابعلاوا ةيفاعلاك
 تاعاسوا ثدحن ىا ىليللاب

 ةعاس شن« اهنال لبللا
 نيدباعلا ني زناكو ةعاسف

 نيب ىلصي هنع هللاىخر
 هذه لوشو نيءاشمعلا

 (ءاط ودشاىه) ليالا ةئشان

 ىاورمعوباو ماش اقافو
 متاقلاباق اهيف ئطاوب

 دشإ نيش ا وعو هابل

 ةسالعلاو رسلانبب ةقفاوم

 قثالخلا ةيؤر عاطقنال

 ىلع لشن اىا أطو اهريغ

 درطل راهنأ!ةالمص نم ىلسملا

 ىلههلو؟نم هتقوىف مونلا

 ددشا مهللا لسو هيلع هللا ١

 موقاو ) مخ ىلع كتاطو

 تدناوالاقم دشاو ( القا

 تاودصالا ودهل ةءارق

 تاكرألا عاطقناو

 ىلدالا مايق (ىليالا ةئشان نا)

 ( أطو دشاىه ) ةالصلاب

 ناك اذا لحرال اطاشن

 قرا لاشو ةالاصللا.ستحم

 موكاو ) بلقلل قفراو
 نا رقال ةءارق نيبأ ( البق



 93 ش -4 مرو 1 5و ريشعأا وم رجلا

 وءأ هيف ا هناف نآ رقلا ىنمي « اليقث الوق كيلع قتلن_- انا 8 الفم ناكاذا لترو |
 ناك ذا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلا ىلع ايس نيفلكملا ىلع ليقن ةقاشلا فيلاكتلا |

 لديو دجهتلاب فيلكتلاهءاع لهب ضارتعا ةلمجا هتما اهامحيو اهلمححي نا هيلع |

 ليقثوا ءانعم ةناتمو هظفل ةنازرل نيصر وا سفنال فلاخم عباطلل داضم قاش هنا ىلع |

 | ذي آلاو داذو هوحم رذىبا نع ناسنللو ىذمرتلاهجرخا نأ رقلا نم ةياب ممسو هيلع |
 | دعس نب لهس نع * ميكحلا زيزعلا تنا كاف مهل رفغت ناو كدابع مهناف مهبذعت نا |

 هللا باتك هلل بلا لا لاقف أرق نو لسو ةيلع هللا ىلص هللالود2ز انلع م لاق

 رع 3 نا لبق نال ملا اًورْقا دويل مكفو ضيالا م مكفو ارمحألا كفو دحاو

 ريغ داز دواد وأ هحرذا حا الو هنءارقل ل مهلا ماقي تا ماوقا

 اا

 لزئنس ( كيلعقلن انا )

 ىا ( الش الوق ) كيلع

 صاوالانمهيفامل نا رقلا

 فيلااكت ىضىتلاىهاولاو

 نسح لكف اًورفا لاقف ىمملاو ىبرملا انيفو نأ هلا 1 نحو م بو هيلع هللا ىلص نفلكملا َش 000

 02 © دواد وبا هجرخا هتولجأتي الو هنولجمتي حدقلاماقب اك هنوميش ماوقا ءىجحسو | :

 هللالوسر اندلع جرذخ لاق هنع هللا ضر رباح ن ع 0 رواَح ال ةباور ىف

 0 ا 67 1 2 || سبل ناحجرو نزو أ اوكرحو هلا دنغ اوفق رمش اذه هوذهت الو لقدلا رثن ءورثنتال لاق دوعسم نبا | 00 ىلع / اكوا نيقفانملا ءالشوا

 الوق كيلع ىتانسانا © ىلاعت هلوق * ةرولار>آ كدحا مهنكيالو بولقلاهب | فا قاسفسلاب
 ةمظعو رطخاذ البلح امظع امالكىنعي القت ليقو اديدش سابع نا لاق © اليقن |[ ل تخلط

 اا و ىلا لش وهذ رانقمو رطالا هل "يك لكو قاملاملا بر. مالك هلال || لدالس ( كلغ قلشساتا»
 ىماوالا نم هيف امل الين هان لبقو قاشلا ليقثلا مظعلا لوقلا اذه لوبقل ةدعتسم | الوق ) ليربج كِيلع

 الو لطرد هفامل البث ليقو ىفنالا لع ةفلكو ةقنتم هفف ناف ىعاوالاو || ديدش مالعب :( البق
 ” هلال نيقفانلا لع اليم ليقو ماكحالاو ضْنارفلاو دودحلاو مارمخلاو لالخلاو || دعولاو ىهللاو ضآلاب
 أ باوثلاب نازيملاىف ليقث ةوالتلاب ناسالا ىلع فيفخ وه ليقو مهقافن رهظيو مهمويع | مارطاو لالا را
 ) لامتو كرايت انيز مالكهنال فاسفسلاالو فيفخلاب سيل ىا اليقث لبقو ةمايقلاموي | البقن لاقيو اهيفع لاقيو
 | اذ_هو نيصر مالك اذه لوقت اك همفنو هنلاِو هت ىف نيبم لوق هنا ءانمم لبقو | لابو هفلاخ نم ىلع

 أ هف ال اليقن ءامس ليقو نايلاو ةمكحلا قداص هنا تلعو هتدجتسااذا نزو هل لوق ىليالا ةالسصب اليقث

 ]| هيلع هللاىلص هلا كلذو ىحولايف البق ليقو خوستملاو غسانلاو هباشتملاو مكحلا نم

 ةلاىضر ةشئاع نع ©« ق) ةقشم هل دج ىحولاو نا رقلا هيلع لزت اذا ناك ملسو

 اال راب لاقف لسو هلع للالص هلال وز لأس ماش نب ثرمطلا نا .اهنغ ىلاعت
 / 1 اةلصاس لثمف ىتناي اناا لسو هيلعدللا لصةالوسر لاقق ىجولاك ناب بفك |

 ' لكم الجر كلملا ىللثع انايحاو لاق ا* تيعو دقؤ ىَنَع مصقنف ىل اع هذا ادهو

 ف دربلادب دشلامولاىف ىج ولاهيلع لزئي 3 َدَقلو ةشئاع تلاق لوش ام ىعأف

 "لص هللا لور ناك لاق تماصلا نب ةدابع نع « م) اقرع دصفتيل هنيبج ناو هنع |

 اذا ناك ةياور فو ههجو هل ديرتو كاذل برك ىحولاه لع لزت اذا ملسو هيلع لأ

 ٠ سرها ةلصلص لثم هوت ءههجو ديب رتوهينبع ضمتو هيفىف كلذ انفع 0 ل ظ
 دبس جس ووو وس

 . (ةلصلصلا)



 ! هناف ليال 0( ءاننت الانا كا الا لقالا نه نيىمالا دحا راتح نإ

 0 5 ل نأ رقلا ليت هنأ ليا ميقا ىلاتةانا ليت أ

 هبل رعشتس ىلاعت هللارك د ىلا لوسولادنق اهيئاعمو تاي الاقئاقح ىف ركفلاو لمأتلاو

 ةءارقلا ىف عارسالاو ةفرعملا روذب كلذدنعباقلا رينتسيفرابثءالا لصحب لاثمالاو صصقلا |

 5 نمر لاب دعو 0 دع 2 نمحرلا هللا معسل ارق مث ادم تم

 هللا لص هللا لوس ةءازرق نع كلام. ن ىغي اهلأس دقو ٍِ هللا ىضر ةلسما نع © أ

 ةرعسفم ةءارق تعم ىه اذاف هنءارق تمن مش هتالصو مكلام تلاقؤ هتالصو 0 هلع ظ

 لسو هيلع هللاىلص هللال وسر ناك تلاق ىذمرتللو * قاسنلاهج رخا افرح افرح أ

 لوش ناكو فَ 7 ميحر اا 2 نا ا !لوقي هنءارق عطق ٍ ظ

 10 ربا هل هلل دبللا ا أ
 و هيلع هللا ىلص هللال وسر ل لاق لفقم 37 هللاديع نع 0 2( ةباا ةنلإ ا

 ا ل ندلا موي كالام

 عقموي لس

 ةلس نب قيقش لئاو ىبا نع ( ل هتءارق ىف عحرف غفلاةروس أرقي هنقان ىلع ةكما |
 اذه فاديع لاق ةكر ىف لصفملا أرقال ىلا لاق دوعسم نبا ىلا لجر ءاج لاذ ]|
 خمرف باقلا ىف عقو اذا نكلو م هتان زواجمال نأ 7 نو رض اءاوقأنا رعشلااذهك ||

 رلا ةالصلا لضفانا عفن

 نه ةروس ن رشع 1 ةياور ىفو 5 00 نيتدوس نهن» نرد ملسو هيلع |

 زواجال هلوقو ايف ةلجملاو ةءارقلا ةعرس انه هب دارملاو عطقلا ةعرس ذهلا لصفللا ||

 توصلاجرخ دنعو قتاعلاو رغلاةرغث نيب ىذلا مظءلا ىهو ةوقرت عمج قارتلا مقار

 1 ليرد (

 أ © اليترت نآرقلالئرو © هيلع دي[ زلاو هنم صقانلاو فصتلا مانق نيب ريتال

 'ركةدنعو فوخلاو ءاحرلا لص#م ديعولاو دعولاركذ دعو هلالجو روك ذملا ةمظعأ|+

 هللاىلص ىبللا ماق تلاق اهنع هللاىضر ةشئاع * لثملاو هبشااوهو ريظن عمح رئاظنلاو ||

 ناصقتلا اهو نرمالا

 هيلع ةدايزلاو فصخلا نم

 الدب هفصت تاعجح ناو

 نيب اري ناك اليلق ند

 فصن مايقنيب ءايشا ةبالأث

 صقانلامايقنيب و اماتليلا
 هيلع دئازلامايق نيبو هنم

 ةلقلا فصلا فصو امناو

 الازو نكلا ىلا ةيلننلا

 ليلقلا ظفا قال طاف

 فصنلا ن ودام ىلع قلطتم

 نأ رئا اذا انت اذار

 مهرد فلا هيلع نالفل

 رثكأ همزلي هنا الياق الا

 لئرو)» ففاالا فصن نم

 0 ل هند (نا نقلا

 معلا 207 لئرلل رعنلا

 لتر مالكو نانسالا

 رغثو لدم ىا كل رمتلا

 ىوتسم ناك اذااضيا لتر

 د27 لع ارقاوأ نانلا

 طفحو فورا نيبسنب

 تاكرإلا عايشاو فوتقولا

 قانك انوه( الرت )

 ديال هناو هن سمعالا باجما

 'ئراقلل هلم

 نيثلثلا ىلا فصلا ىلع

 لاق مث ليللامايقىف ه 5

 ( اليثر“ نا رقلالترو )

 كلسر ىلع نآ رقلا أرقا

 راقوو ةدؤتو كتنيهو

 ال1 نار ةلا اش

 سايح كلي



 مايقلابسمأف هباينالمزتم
 3١ 1 ”نذلا 2 ) هاش تاشلا
 نملدب ( هفصن اليلق الا

 ءانثتسااليلق الاو ليللا نم

 هردق هفصن هلوق نم

 السياق الا ليللا فن مق
 صقتاوا) لالا فصأ ند
 مب فصنلا نم ( هنم

 ةزرمحو مصاع ريغ واولا

 كلثلالا ل(" تاتا

 فصلنلا ىلع ( هيلعدزوا )

 يلا ةزارلاو نتا ىلإ

 موه نأ نيب نيصا نيب

 ىلع لللا فصن نم لقا
 دوا راتحنا نيبو تل

 لاقمث ةالصلاب ( ىلإللا م )
 لاقف نيب مث ( اليلقالا )
 فصأ ٌّق ىا ( هفصن )

 صقناوا ) ةالصال لبللا
 ( اليلق ) فصنلا نم (هنم

 ( هيلع دزوا ) ثلئلاىلا

 سيلا مع ١-1 نور علا وعساتلا» ماش

 2 لمز وا هريغ هلمز ىذلا ىا 110 مملاةح وتفم لمزملابو هب 0 ا

 ثهد امم ادعت يموا أعان ناك هناف هيلع ناك امل ا: سهل ٍلسو هيلع ىلاعأ هللا ىلص ىلا هب ىمس 0

 ىلصي ناك مالسلاوةالاصلا هيلع هنا ىورذا هإ] انيس وا :ةفيطقىف 5 ىجولا ءدب ند أ

 زمملاب هلقاثت ىف هل اهدشتوا تازالا,نع هللا ىذر ,ةشئاع ىلع شو رفم طم ة.ّةس اففلت»

 : ىذلائا لما لمحت اذا لمزلا لمز“ نموا لئالا مايقىف دعب نر مل هنال

 'ز عفو مياامضب ' ئرقو هيف اهيلع موادوا ةالصلاىلاق ىا 4 ليلا مم ةوتتلاءاع

 ءانتتسالا هيلع دز وا اليلق هئم صقششاوأ هفصن الياق الا #3 فيقختلاوا 0

 :1 مايق نيب ريبخلاو لكلاىلا ةبسنلاب هتلقو اليلق نم لدب هفصنو لبللا ن

 ءانتسالاو 0 0 هفصن وا ثلثأاك هنع صقانلاو نيثلثلاك هيلع دبازلاو |

 6-1 كلثلاك فدلنلا نه لقالل 0 هنمىف ريمضلاو

 و هياعهللا ىلص ىننلا ناك نورسفملا لاق ففغانىا هءاسىف لمزت ل وهو لمزتملا ْ

 هب سأا ىتح ىولمز نولمز لودي ناكف هئم اًقرف ليربج ءاحام لوا هبامبىف لمزتي

 هانعم ليقو لمزملا ابا اي ليربج هادانف هبا س رل دقو تيملانم امون جرخ لقو

 اعاو مظع ص أ هناف هلامحاو هب مق مالا اذه تمر ىعملاو اهلماح ىا ةوننلا 0

 ةاودرلاو ىنلاب ب 1 ءمو سصمالا لوا ىف ناك هنال لوسرلاو ىننأاب بطاخم مل

 لمزلااءااي ىدونف ه هون ل !هزبم وهو مان دق ماسو هيلع هللا ىلص ن ,كليّقو كلذ دعب |

 ةادوسلاو ةالصلاب لغتشاو ةلاطا هذه رجهاو ةداسلاو ةالصال ىا # لبالا م |

 مانت اليلق الا ىلالالص ىأ 6# البلق الا 8 مالسالا ءادتباىف ةضيرف لبالا مانق ناكو
 هةناوأ 8 ليالا ف صن ٌّمىا # هفصن # ىلاهتلاقف مايقلاردق نيب مث ثاثلاوهو هيف

 ده نيب هريخ نيثلثاا ىلا فصلنل :لا ىلعىا هد ل ىا # البلق هنم |

 ظ زحرلاناكو ريداقملاهذهىلع نوهوش هءااو ماس و هيلع هللا ىلص ىلا ناكف لزانلا |

 2 0 ىتح هلك ليالاموهأ ناكف 0 ىتموا هرْؤصل ىتهوا ليللا ثلث ىتد ىرديال مهنم

 للامهحرت 0 نك 3| ىح 6 ىلع كلذ تالا و بحاولا ر ,دقا| ظفحال نا ةفاحم |

 لقالا نيبو هش رخل

 بطوخ م

 ةروس نا رقلاىف سدل ليق هنم رسدنام اًؤرقاف هلو مهنع |يزسل و مهنع ففخو

 لقو ةنس اهرذا لوزتو اهلوا لوزت نيب ناكو ةروسلاهذهالا اهلوا اهرخآ سن |
 | سم اتاولصلاب ةمالاقحىف كلذ دعب خل مث اضرف ليللاايق ناكو !رهش رسشع ةتس
 كل ةلفان هب دحهتف لبللا نمو ىلاعت هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع هتضيرف تنبثو
 نع ىنُشنا نيئمؤلاما اي تلقف ةشئاعىلا تةلطنا لاق ماشه نب دعس نع ( م )

 © ناف تلاق ىلب تلق نآرقلا رقت تسلا تلاق محو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ' مثتو هيلع هللا ىلص هلال وسر مايقف تلق ن :| رقتلا ناك 0 هيلع هللاىلص هللالوسر

 اذه لواىف مايقلا ضرتفا هللاناذ 0 تلق لمزملا ارت تسلا تلاق نينمؤملامااي

 (هادقا تيتا ىتح الوح هناحاو مسو هيلع هللاىلص هللا لوس , ماقف ةروسلا

 1 | ى دلت

 ى



 * 1 نش

 ىنلالعيل ىا # اوغلبا دق نا ملعيل » مهطيلاحتو نيطايسْملا فاطتخا نم هنوسرحم |
 دق نا ىلاعت هتلالعتل وا ىجولاب نولزانلا ةكئالملاو ليربح غلبا دق نا هيلا حولا ظ
 نم ةسورحم هاك # مهبر ثالاسر # ادوجوم ىب هلع قلعتيل ىنعمب ءاددنالا غلبا |

 ىتح # اددع ءوث لك ىهحاو # لرلادنع اب « مهيدل امي طاحاو 8ريبعتلا |
 حالعلا هل ناك ناةروس أرو ند مالبلاو ةالصلاهيلع ىنلانع 3 لمرلاو رطقلا

 ةقز قتعام نذك يا اذخم قدس ىلا

 4 نورشعوا ةادع بل اهباو ةيكم لهزلاةروس 3

 مد ميحرلا نمر هللا مس 22 ظ
 ىاذلاى ءاتلا مغداف اهب 'تفنلت انآ ةباش .كمزت نم لمزتلا لسا © لير 0 ظ

 ىلاعت هللازا لبقو لوسرلا لبق هب اوريذف ةنهكلاىلا هوقلف ىحولا اوعمسينا نجلا

 هفلخ نمو هند نيب نم هللا ثعبيف هرب كلم ةروصف سلبا هانا الوسر ثعب اذا ناك 3

 كلم ةروصيىف ناطيش هءاج اذاف هنع ناطيشلانودرطيو هنوسرحم ةكئالملا نم ادصر

 ماعيلىا «ماعيلإ# كير لوسر اذه هلاولاق كلم ءاجناوءرذحاف ناطيشدناب هوربخا |
 ملعيل هانعم ليقوهبر تالاسر هيلاغلب دق ليريح ناىا ©ناؤلف ملسوهيلعةللاىبص دمع |

 | ءانعم ليقو مهنع مفدو مهظفح دق هللاناو معد تالاسر اوغلادق هلق لسرلانا ْ

 / ادوجوم اهاظ كلذ هللاماعيف * مهيد تالاسر اوغلبا دق # لسرلا نا هللاملعيل ١
 | *ىث هيلع ىف الف لسرلادنع ام هللاملع ىا مهيدلاب طاحأو# باوثلاهبف بجويف ١
 قلخام فيمعو قلخامىصحاسابع نبالاق # اددع ئثلكىصحاو © مهرومانم |
 هباتك رارساو هدارمب ملعا ىلاعتو هناحس هللاو لدزخلاولذلا ليقاثم ىتح 'ىش هتشمل |

 « هلوق امهو اهنم نيتيا ريغ لبق ةيكم ىه لمزملا ةروس ريسفت

 « موقت كنا َس كبر نا ىهو ةباريغ ليقو نولوقيام ىلع ربصاو

 » ةئاعامو ةلك ناوناهثو سمو ناعانب ةبا لورشع ىهو هب اللا ©

 < افرح نوثالثو ةينامثو ف
 مده ميحرلا نمحرلا هللا مسلإ جم

 | هلصاو ملسو هيلع هللاىلص ىتلل باطخ اذه # لمزملااهبا اي # لجو نع هل 1

 كلذ هللاملعيل ىأ مهلا لسرا اىلاناصقنالو ةدايزالب ةلباك( مهد تالاسر ) لسرلاىا (اوغلبا دق نا ) هللا( لعب

 اوفلبا ىف عمجو ن* ظفلل هيدي نيب ند ريوقلا دحو دحوب هنا هدو>و ل.ةكلذ اد ناك م هدوحتو لاح ادوحر

 لمهرلاورطقلا نم ( اددع

 رحلاديزو راجمالاقروو
 دنع اع طيخنال حف

 همالكو هي>ونم لسرلا
 لك ملعوىا لاح اددعو
 اروصخحم ادودعم ئش

 هاصحا ىنعمىف ردصم وا

 ملعا هللاو

 أ رص ليرلإة روما

 ىهو ةيكم ماسسو هيلع
 ىرصإ يآ ةريشع عست
 © ىماش ةرهشع ناتو
 (ميحرلا نمحرلا هها مس )

 لمزتملاىا (لمزملااهبااي)
 هباش ىف لمزت ىذلاوهو
 ءاثلا ماقداب اه فغلت ىا

 مالسلاهيلع دمع ( عيل )
 هللا نع ( اوغللا دق نا )

 تالاسر ) لسرلا ىعي

 مهلغنحم اذكه ( مهبر

 لابو كظفحام ةكئالملا
 ماللسلا هيلع دنع لسرلا رك

 ىنعن اوغلبادق نأ هريغو

 مهلر تالاسر ةكئالملا

 ىكل مم' لاقيو هللانع
 دق نا سنالاو نها ملت
 تالاسر ىلسرلا ىنعنا وغلا

 طاحاو) انثعنا لبق مهبر ز 42

 هبايثي لمزملا لاح مع مك مهددعب ملع لاّمو ءاصحا ( اددع دلك ىهحاو ) ةكئالملازم مهدنع امب ( مهيدلال
 اهتايآ ةيندم اهناذالبلق مهلهمو ةمعنلا ىلوانيبذكملاو ىنرذو هلوقريغ ةيكم ىعو لمزملاا.يفركذيىتلاةروسلا نم و
 نا نع هدائسابو ( ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ ) نوثالثو نامثو ةئامئامئاهفورحو نونامثو سمح و ناّاماتاطكوةرسشع علل

 ةالصلل اهيسليل هاش ىنلمزت دق لسو هيلع هللا ىلص يىناا هب ىعي لمزملا ( لمزملااهءا اي ) ىلاعت هلوق ىف سابع



 ركذو لوسرلل ةزجم
 مهضعب لاق تالي واتلاف

 بيذكتةلالدن ةي الامذهىف

 نوفرعي ةييطتملا كلذكو

 فرسهالاذو كانا

 اوفقو مهاب ملعف لمأتلاب

 لوسرة ههج ند هلع ىلع

 هلع قلبو هرئا عطقنا

 ( كلسس هناف ) قلخلا ف

 ( هيدي نيب نم ) لخدب
 | هفلخ نمو)لوسرلا ىدب

 ملي

 3 ةطنع ماسلو نومهلم نوندح ريسفلا بهو نإ لاق ىراذعلا هد ا |

 ند ةظفح ) اذكص:

 نم هنو-ظفحي ةكئالملا

 ىحولا غلم ىتح

 ( كلسي هناف ) بنغلا ضعي

 ( هيدي نيب نم ) لعجم
 لو_سرلا ىديإ نيب نم
 (ادعضز ةفلخ نمو (

 |هنوظفحم ةكئالملا نماسر>
 ا و نملا نم

 متسيال ىكل سنالاو

 1 ليربج ةءارق

 عا تاسيغملا ىلع ءايلوالا تاما ةط-او ريغل 216 اع راهظالاو كلملاب لودسرلا |

 ايقلت نوكت |

 0 هند ناب ند

 نم نا ىلع لل اذهفىو ىدحا ولا لاق لمؤسلا ىف هلذداو ءاضترالا نم ئث دعا ا

 قفاوو لازتعالا ف هبهذم ةدعاق 6 ىلع اير -لالاءألا تامل كنان ىربصتلا اماف'

 او ةناهكلاو لاطنإ ىف نيرسفملا نم هريغو ىدحاولا |

 ذلاو كلذنم 'ئثىلع اهف ةلالدال ةب الانا ىدنعولاق تاماركلا نم عنملاىلع ةلاد |

 الفلا عوفاو_ تقو ىلع هلم هيونغنه دحاو بيغ ىلع هقلذ - ىلاعت هللا رهظيالنا |

 ايش رهظيال هنا |

 < ىلع ل ل ل

 قرفلانابف هتعاسنم رفكل ىلولا ءاعدا ولذا ىدمتلا عم ةداعلاق رخ ىعدينا ىلولل .

 _نءةوظفحمو ةكئالملا نم ا ناطيش ثلا نه هنوظفح ةكئالمان م ةظفدح ىا ظ

 ورامكلذ - ىلعلديو كلذىلع هايا هللا عالطا نموهو هبريزتل للا عئاقولا |

 كاك هانا اذه ىنذ مهند باطخلان ب رمع ناف دحا مهن نما قا, ع نكيناف نوندحم ا

 م مل. يك

 كلسي هناف © ءاسنالا طسوتب ةرخ الا لاوحا ىلع انعالطاك ةكئالملا نم
 ةككالملانم اسار - © ادصر هفلخ نمو. # ىغترملا ل ىدب نيب ن

 َّنا رقلاىفاب رفك دقف كلذ هوو توموا ةاحنم نوكيام ىلع هلدن موحنلانا ىعدا

 اةنو ندلازخ 0
 م ناىنذيفموجم نمت !ع ةلادةي الال عج ناف ةدحاو نيتروضلاىلا ةيالا

 | منقي لمعلا ف تكيف مومع ةغي هيف س مل ادحا هيبغىلع رهظبالف هلوقنا هيلع لدن

 ةلالد هب 0 قبيالف حا بيقلا اذه ل ف هنا ةي الام داراان وكف

 0 ايثا ةنسلا لها بهذمنا ىذا ىذلاو لو قةع

 ضعب عوقو هنايلوا ضعب هللا مهل نا زوجي هناو ةلؤتءملل افالخأ ءايلوالا تامازك

 ! اك نيف ناك دقل ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنء هلاوخر ةراره ىنا نع

 02 هناف دحا ىتماىف نكي ناو ءاسنا اونوكينا ريغنم نوثدحم سان مثالا ند

 ف مثالا ىف 0 راك دق لوش ناك هنا ملسو هيلع هللا ىلبص ىنلانع ع هللاىضر

 و هيلع هللا ىل ص ىبلاةز#* تزيمت امل ىلولل ةءاركلا تزاجول لاّشالو ءايلوالا

 وْ | 2 نءيب قرفلالوقنف هريغ ند لوسرلاةفرعم ىلا قيرطلادسنالو اهريغ نع

 . نوجنالو ىدعلاب نورقم ةضراعملامدع عم ةداعلل قراخ صا رزوملانا ىلولا ةماركو

 اذهو هاوعد ريغنم ةداعلل قراخسما ىلولا لدي ىلع رهظب دقو ةماركلاو ةز#ل نيب
 : نام لوس رالدقتعموه نه دب ىلع رهظتامتا ةماركلانالىنلاةو.نتوثىلع لدياضيا

 دقو لوسرال عستم ل ل ودم اك دي لع والا رهط ا اقع مرتك مولف |
 ب دقف بيغ ىلع اعالطا مهنم ىعدان 3 ماسو هيلع هللا ىلبص ى لا ثعبع ةناهكلابا تسلا

 نمو هيدي نيب نم كلسي هناف 9 ىلاعآ هل وقو## ملعا ىملاعت هللا ومجملا كح كلذكونآ ةلاهبءاحامب |

 كا دصرإلا تالا عبج ىلع لادضعبلا رك ذوهفلخ نمولوسرلا ىد. نيب نمىا 35 قلح

 كا 2
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 نيدلاخ مئهجران هلزاف ) ةلاس را غيابترتا ىلع ركذ هنال لوسرلا ىلع لزلا الوبقلاكرتىف (هلوسرو هللا صعب ندو )
 لبق هناك لاخلا هيلع تلد فوذمحت قلعتي ( ىت> ) هانعمو نم ظفال'ندلاخ ىف عجو هل هلوق ىف دحو (ادبا ف

 فضا نم. )مب تانسا لوس ندعو ااا اذا) ىد هيلع مهام ىلع نولازيال

 هؤاسيبلا و هتكئالمو هللا هرصني نمؤملا و دموي هلرصانال رفاكلا ىا نونهؤملا ما مها ( اددعلقاو ارصان
 ل لع 1 ناذملا ن 1 نجلاةروس ) 2« نود_ءونام 4# 006 زن بيرقأ) ىردأام «ىردا نا لق )

 ىزاجح ءايلاعفو ( ىبد | لو ل ة1 ولو ىع اوهلب لسو هيلع ةلاؤص هلوقكنع هتلص ناف هتفص هَللانمو ||
 ةياغ ( ادماأ ) ورمعوباو ا م محا ران هلزاف ٍِه هف 00 ديحوتلاب مالا ىف 7 ةلودرو هللاصعي |[ |

 نوبذعت مكنا ىعا هددعا # نودعوبام 0 اذا ىتدس ل سل هعج 0 ادبا اهيف نيدلاخ # نا و ارك ىلعنات 1

 وها ىردا الن كلوامطق ١ دنا نإ كل لع نونوك هلوقل ةياسفلاو ةرجس الإ را لل
 (بيغلاملاء) لج ؤممالاح .|١ نلعيسف هل مهنايصعو هل رافكلا فامضتسانم لاحلا هيلع لد فوذحل وا []
 ملعوه ىا ادنم 3 يا #3 ردا 0: ىردا نا لت # مه ما وهأ 5 اددع لقاو ارصان فعضاا ْ

 الف ( رهظي الف ) ب ىتح نوكرسشملا عم ال هناك اهتدم لوطت ةياغ 0 ادما ىبر هل لمحم ما نودءوتام ْش 1

 ابا دعا كب ال :نكلو.ةلاتسح هانا هلا لق ليقف |راكنا نوك ىساولات كودو 0
 يداوم ا ةقلطيرم و علطي الف © رهظي الف © بيغلالاعوه © بيغلا ماع إف هتةوام ىردا ||
 الوسر الا 00 نوكي ىتح هضعل معا # ىضتدان الا قبل ب لوس بيغلا ىلع ىأ ه6 ادحا ا

 نسعي ملمأ ءاستتزا دق شتم رس تارا لل  لوسر نم ةرجم هل أ
 هراسخا نوكلل تقلا |
 0 006 هللاصعب نمو # تكلمام الإ كلماال لاسم للا اما لجو نع هللا نع اغالب غلبا |

 و !ءانراك عادا نيف تكلا مهج ران هلذاف # نمؤي راس

 كر ل ا ن٠ # باذعلا لوزن دنع ىا * نولعيسف ف ةءايقلاموي باذعلا ىنعي © نودعويام
 55 و12 ىرداام ىا ©« ىردا نا لق # نوشولا ما يلاق# دلع نفاد ارصان فعضأ |
 | # ادما ىبر هللعجي ما 9 ةمايقلاموي ليقو باذعلا ىنني * نودغوتام بيرت 91

 ا لجورع هللاالا هملعيال بيغ باذعلاتقو ملعنا ىنعملاو امتدم لوطت ةيافو الجاىا

1 

 ءاشام هسغ ىلع هملطي |[

 ئىشب ريخا اذا ىلولاو

 هيلع مزاح ريغ وهف رهظف

 ىلع ءانب ريخا ةنكلو

 ل 2 عللي الف ىا * رهظي الف 9 دايعلا نع باغام ملع وه ىأ بيغلا ملاع 9 |

 لع ةسارفلاب وا هأيؤ : : . ١
 ال ةما اك نا 1 5 | 1 كى 2-5 0. 3 ا و لاقف ةثكسأ انلانم ىأ © ادحا © هب درفناو هلع ىذلاس فلا ىا # هسغ ا

 0 نا هل هرهظيف هتورنو هتلاسرل هيفطصي نمالا ىنمي © لوسر نم ىضتران الا 9 ىلاعت
 نمو ) هتالاسرو هللا |١] كلذ نوكيف تابيغملا نم هب ريخم امب هول ىلع لدتسي ىتح بيغلانم ءاشيام ىلع
 ديحوتلا ف ) هللا صعإ نذلا نال تاماركلا لاطبا اذهىفو ىرسشخزلالاق هتوبت ىلع ةلاد ةيآو هلةزم

 لذي ةارشساد لعرب اوسلف نيضتص ءايلوا اوناك ناو تاماركلا مهي لا فاضت
ٌ 

 غيلبتاا ىف ( هلوسرو )

 امهع احا نال ا ميج“ أو ةناهكلال اطبا اضيا ١ هيفو بيغلا ىلع عالطالاب 0 راد ند أ
 ةرخالا ىف ( هل ناف )

 داي مهرظنا لوس ( ىتح ادبا ) اهنم نو>رخنالو نوتومال رانلاف نيوقم 10000 مح ران)]

 لقا )  اناف ( ارمصا:فعضانم ) مهلكلا ف ديعو اذهو ( نولعيسف ) باذعلا نم ( نودعوب ام اذار اذ ) ىدكا

 (نود_ءوتام سرقا ) ىرداام ( ىردا نا ) باذعلاب اوال نيح دهب مهل ( لق ) اناوعا ( اددعلا

 ىلع ) علطإ الف ( رهظي الف ) كلذ مخي باذعلا لوزنب ( بيغلا ملط ) الجا (ادما ىنر هل لمح ما ) باذعلا نم

 ىلعهعلطي هناف لسرلانم راتخانمالا (لوسرنم ىضترانءالا ادحا هبيغ |



 أ ريغ لاق هدحو (يبراوعدا امنا لق ) هلثم اورب ملام اوأر مهنال ناقل نم هالتامم اناحاو هن هبامسا

 خم (اريذ مكل كلماال ىنا لق ) ىلع نومحدزتو نوت ف ةدايعلاف ( ادحا هب كرشا الو ) ةزمحو

 شا ناو -- نا عيطتسا النعي ادشر الو ايغ ىبا ةءارق ليلدب ىنلا رضااب داراوا اعفن ( ادشرالو)

 اص لوقك هتيصع نا دحا هباذع ىنع عفدب نا (ددحا هللانم ىنريجي نان الق ) للاوه عفانلاو راضلا
 انثتسا ( هللا نم اغالب الا ) ًاجتلم ( اد 0 نم دجا نلو ) هتيصعنا هللا نم ىنرصنب نف مالسلا

 ىنا لقوهللانم اغالبالاادشرالو 4[ 8//زقتجح ا ريض كل ( نورمشعلاو عساتلا زهجلا# كلما ال ىا كلما النم

 ناو سنالا داكوا هتءارق نم اوعمسو هتدابع نم اوأر ام ابجت هيلع مهماحدزا نم 56 دك أن ضارتعا نري
 ةسفل نع ةعاطتسالا ىفن ةدبلكض عب ىلع هض» ديلئام ىهو ةدبل عم وهو هرما لاطبال نيعمتجم هيلع نونوكي |

 اغالب ليقو. هزت ناو

 قل ىااد_عغلم نم لدب

 ناآلا ا هنود ند دحاأ

 ىنعي هب ىناسرا امنع غلبا

 نع غلبا نا الا ىنيجيال

 كلذ ناف ه,تاسرا ام هللا

 اذه ءارفلا لاقو ىنجب

 ال عج ادهسك ديل ”ىرقو ةغل ىهو دي عمج ماللامضإ اد صاعن:ا نعو دسالا

 لف 45 ادحا هب كرشأ الو ىبر وعدا ١ ما لاق 9 دوبل عج روق نيج ادلو |
 و ةزمحو مصاع أ رثو ىتقم ىلع م كفا .طا وا 0ك 2 الو عدبب كلذ |

 مم ادشرالو !رض مكل كلما "ل ام قفاويل مالسلا هيلع ىنلل مالا ىلع
 يسموأ هيي مممأب رخ الانعو همساب اهدحا نع ربع ادشر الو انغ وا اعفنالو |

 ٍ ا ءوسب ىبدارا نا © دحاهللا نم ىتريجن نل ىنالق# نييئعملاب اراعشا |
 هلوقنم ءانثتسا © للان ء اغالبالاوق ىلا نم لخدملاهلصا وأهتلمو اورونم ار تام هنود ا

 نموا ةعاطتسالاىفل دكؤم ضشارتعا امهتننأم و عافتناو داشرا غيابتلانافكلماال || ءانثتساب سيلءازجو طرش
 ءالب ىلع فطع 6 هنالاسرو ل باوحلا ليلد هلبق امو اغالب غلبا ال نا هانعمو || هريدقتو ال نم ةلصفنمناو

 هللا ىناف هللا رون اًوفطيو هب مه ءاح ىذلاق أ اولطل هيلع اورهاظتو نيلاو ىنالا || ؛ مل نا ىا اغالب غلبا النا

 ةعانلا دبللا لصاو ءاداعو هاوان نه ىلع د م : نااآلا ًايتلم هنود نم دجال غلبا
 مالا ىلع لق 'ئرقو لسو هيلع هللا ىلد ىنا 56 * لاق 0 ل و مهضعإ || النا كلوةكىل ري الو

 تح دقل ملسو هيلع هللا ىلع ىنلل اولاق ةكم رافك نا كلذو © ىبر اوعدا امنا »

 ىنر وعدا امئا ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا مهل لاقف كريجت نحنف هنع عجراف مظع صاب |

 ْنا ىلع رذقا ال ىا « ادشر الو ارض مكل كلما ال ىنا لق ادحا هكرشا الو © |
 تلاوه ىوغلاو دشرملاو عفانلاو راضلا امئاو ادشر مكلا قوسا الو ارض مكتع عقدا |

 نآو © هتصعنا دحا هنم ىنعنع نا ىا 6 دحا هللا نم ىنربجي نا ىنا لق © ىللاعت

 ضرالا الخدم ىلقو هيزرتحا ازرح ىل قو هيلا ألا أدم ىا 5 ارملم هنود نم دجا |

 الاو راوجلا هيفف ىا # هتالاسرو هللانم اغالب الا 8 هيف لخدا برسلا لثم
 هللا نماغالب آلا ليقو غيابتلا ىنعي هللا باذع نم ىنريحي ىذلا كلذ ءانعم لبقو ةاجغلاو

 15 م لبقو هقبفوتو ةانود كلما ىذلا كلذف

 | هذهىفغاللاوادوعقفاماق

 غيلتلا ىنعمب هوجولا
 ىلع فاعع ( هتالاسرو )

 مك كللءاال لبق هناك اغالب
 ىاتالاسرلاوغيلبتلا الا

 لوقافهللا نع غلبا نا الا

 هلوقل امسان اذك هللالاق

 ىلا هتلاسر غلباناو هيلا

 : ناصقن وةدايزالب اب ىنلسرا

 غلبا زل نم اًناك افالب ىاهللانم ةءار فن“ ةازتع ىف امنا هنع نع غل لاش هنال غبلبتلل ةلصب تننلب نمو

 00 كم 0 دمه اي ( لقادحا هكرشاالو) هيلا قل اوعداو ( بر ) دعا ( وعدا امنا لق

 8 نلاىنا) دما لق ) ىدهلاو عفنلا رحالؤ (ادشر الو ) باذءلاو نالذحخلاو رضلا عفد ( ارض

 "ىف برم وا طم ( ارمتلم ) هللاباذع نم ( هنودنمدجا نإ :) هتيصع نا (دحا ) هللاباذعنم( هللانم

 غييلتتلاالا ا ال لوش ( هنالاسرو هللانم اغالب الأ )



 اي ةدسجا 72222

 ىجوا ىاىح وملاةل> نم ( د دحاسلان

 هللا عم اوعدتالف 9 هن ةصتخم د دحاسملاناو ههفصوردصمهلغيو بذعلا اء

 ليقو ءافلا ةدئاف ىنلا ىهتلل ةلعماللا ةردقمن المج نمو ءريعاهف اود الف © 5 ١

 روعسملا ليقو ادم ماس وداع ىلاعق هللا ىلص ىبنال تام> اهنال اهاكضرالادحاسملاب دا ىلا

 للا ريغل دويعسلا نع ىهنلا دارملا نا ىلع دوجيسلا عضاومو دجالاةلبق هلال مارألا
 ىنلا ىا # هللا دبع ماق امل هناو #9 دجعسم مج هناىلع تادجحتلاوا ةعبسلا هب داراوا
 ىضتقملاوهامب راعشالاو هسفننع همالك عقوم عقاو هناف عضاوتلل دبعلا ظفل ركذ اما

 نيك ارتم © اديل هيلع نونوكي 9 نما داك# اوداك و 0 . 2 9و همايقل

 ىلا-ت هللا ركذو ةدابعلاو ةالصال تيب ىتلا عضاوملا ىندإ * تدحاسلاناو
 اوعدب الف 4 ةداسلاو دوهللل ىتا | عيب ءأاو ساكو نرخ هيو "2 3

 اوكرشا مهعسو مهسئانكا اولحد اذا ىزاشلاو هوبلازاك ةداتق لاق ف اذا هللا عن
 اهلك د>اسملا اولخد اذا هلل ةوعدلا أ وصلخم نا نينهؤملا لحو نع هللا سمأف اهي 5 /

 هللا ىلص ىبالل ادنسم تاج اهلك ضرالانال اهلك ضرالا عاقب دجاسملاب دا 0 ف
 نب ديعس لاق ىلات هللاريغا ضرالا ىلع اودجيسن الف ىنمملا نوكي اذه ىلعف سو هيلق

 نؤان نحنو ةالصلا كعم دهشن نا انا فيك ملسو هيلع هللاىلص ىنلل نا تلاق ري
 دحبخا ىتلا ءاضعالا دحاسملا دارملانأ اًضيا هنع ىورو هلل كحاسملانأو تازوإ 5

 ءاضعالامده نا ىنملاو .نامدقلاو ناتكرلاو نادللاو ةبحلاةعسس و نانالا
 باطملادرعنب سايعلانع 6 مل هريغل اهيلع اودجعتلالف هللةقول دولا باع عن ىتلاا
 بارآ ةعبس هعم دعم ديملا د اذا وشب مسوهيلع هللا ىلص بالا عمس هلا تعالى ظ

 امهنع هللاوضر سايع نبا نع قر ءاضعالابار الا هامدقو هاتيكرو هافكو ههحلا

 فكذال ناو ءاضعا ةعيس ىلع دعست نا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاان سما ل راق

 ءانا ةياور ىفو نيمدقلاو نيتكرلاو ندللإو ةييلا انو

 نانكرلاو نديلاو قنالا ءد اشو هيلا ٠ هاش دبس نا "تيب ظ

 ا

 ف هق رط زرغو هصقع هرعش 0 رعشلاالو بالا فنكتالو نيمدقلا: فارع ا

 ىنلا ىنعي © هللادبع ماق الل هناو 0 اجو نع هلوق * كلذ نع ىهن دقو ةريفضلا ىلا
 78 0 كلذو 0 لا ارش وهتلادعب هل ىنعإ # هوعدن 9 محو هيلع هللا اصا

3 7 5 5 

 رى * ادبل هياع نوت وك نجلا 6 4 اوداك الغ ةلغ نط

 00 اًضيا هنعو سايعنا هلاق نأ رقلا عاقسا ىلع اصرح هياع ماحدزالا نم امض |

 تديلت وعدلاب هللادبع ماق ل 0 الاىن 0 قف ليقو ةالصاا ىف هب م6ادتقاو 5 لسو هي هنللا

 0 نطس مالسسلا هيلع درع ةءارق اودع نب

| 

1 

 | لاق لسو هيلع هللاىل-ص ى

 | ىلاعت هلوق © ةدشالا دادزبال ليقو هيف ةحارال اباذع ليقو اقاش سابع نبل لاق

  هللاىلص ىنلاباصا ةعاط نع مهوربخاف مهءوق ىلا اوءجر نيذلا نجلا نم رفتلا

 هللدحاسملانالو هانعملقو للاهف ةالصللةيذملات وبلا ىا دجاسملاناىلا

 دحاسملاف (ادحاهللاعم (نجلاةروس) اوعدتالف ) ىا اوعدت الب 451/9 ةقلعتم ماللانا ىلع اوعدنال

 هتدابعلو هلل ةصااخ اهنال

 ءاضعا دحاصسملا ليقو

 ناديلاوة حلا هودو هسا
 نامدقلاو ناتئرلاو

 ) هللادبع ماق ال هناو (

 ةاللصلاىلا مالمسلا هيلع دمت
 اهنا ىلإ واو هريدقتو

 هديعي(هوعدب) هللادع ماق

 ىتلشملو نا رقلا ًارغو

 نم هنال هللالوسر وا هللا
 ىنلا ىلإ

 ااهنالو لسوهياع للاى لص
 للا ىلص همالكفف اءقاوناك
 ءىح هسفن نع للسو هيلع

 عضاوتلاهيضتش ام ىلع هن

 هلل هللادنع ةدانع نالوا

 |ونوكيىتحد ءيتسمي تسيل
 داك ( اوداك ) ادل هيلع

 ( ادياهيلعز ون وكي )نمل
 امث اجمل ةدل عمج تاعامح

 ءامسالا ب حا

 ءادتتاو هتدابع نم اوأز

 تب ( هلل د>اسااناو )

 الف (اوعدتالف) هللا رك ذل

 (ادحا هللاعم) اودسيعت

 دحاسملا لاش و دجاسملا ىف

 بللإ لحرلا ةحاملش

 نادشلاو 0 رلاو

 ماق ال ا ( نالجرلاو

 مالسلا هيلع دمت ) هللادع

 دع (هوعدب) لخت ن نط

 نون وكاوداك )ةالصلابهبر

 مالسلا هيلع ادممو نآ رقلا مهبط اسعيمج هلع 2 ابو اف ) اوكا نا نحلا داك ( ادله



 مهباوث ةيفيكىف
 0 نا 0 ىا جوملا

 (اوءاتتشاول) ناعلا

 ىلع ) نوطساقلا ىا

 ماللسالاةش رط( هش رطلا

 ( اًقدغ ءام مهانيقسال )
 مهباعاسول ىنعملاو اريثك

 ىذفلاءالاك ذو ىزألا
 قزرلاة هس بيس هنال

 مهربتنعل ( هيف مهنتفنل )

 اولو>امنوركشي فيك«
 نع 0 نهو هج

 وأ نا رقلا (هنر د

 ةداعلا وا ديحوتلا

 قاع ءايلاب ( كلي )

 اباذع )هلخدب ركب يناريغ

 دعص ردصم فاش( دنس

 اذوعس و ادم هك لاك
 هلال نامل نك

 هولعي ىا تّذعملا دعصتب
 لوقهنمو هةطبالف هلغيو

 ندعصتام هنعهللا وخر رمع

 ةيطخ ىتدهصت اه ئث

 ىلع قشام ىا حاكللا

 (نوطساقلا اماو) اريخو

 ماهل اوناكف) نورفاكلا
 ول:ناو ) ارش (ابطح

 ( ةّسرطلا ىلع اوماقتسا

 لاّق و رفكلا ةّشرط

 مهاتبقس ال)مالسالا ةَشرط
 عا ةلطءالا ( اقدغ ءام
 ادكر اشيعو اريك الام
 مه ريتتغل (هيف مهنتفال)اعساو

 ام ىلا اوء>رب ىتح هيف

 : ديلولا وهو نا رقلا هير ناتلاو هبر ديحوت نع ( هبر 05 نع ضرع نهو) مهءاعتردق

 . راتلاىف ساحن نم لاق و ةركك نم سلمالبج ىلع دوعصلا ( ادمص اباذع ) هفلكت (مكلسن) ىوزخللا ةريغملا نبا

 || دقوت 3 ط 0 7 نر ساعلا اناو# ناوللا راو قاب هني - 5-8
 1 سنالاوا نجلا ماقتساول ناشلاناىا 3 اوماقتساولناو 0 مالا رافكب دقو 3-0 مهل |

 | قزرلا مهبلعانم ول ىلثملا ه هش رطلا ىلعىا 4 اقدغءام مهان .ةسالةقي رطلا ىلع امالكوا |

 | هدوجو ّمزعلو ةع بلاو شاعملا ل 0 00000 ةدعلا الا صرصختو | 1 8. ١ .٠ د وداع ع |

 : فيك مهربتغا 5 هيف مهتتفنل 0 برعلا نيب |

 أ .اناش 6 ادمص اباذع 9 نونلإب نييفوكلا ريغ أر 5و هلخدب * كلي 9 هيحووا |

 جارد لقو ماسلا و ا

 || وتلا 0 هاد ىح ميلا ردتساو 1 هق مهتتفنل مهيلع انمسولو |

 ةف هقرعم َُش رطلانال حا لوالا ا

 0 1 ضرع 2 نوعفشإ 0 نسا نال «كيفأ نس الق أ

 ء ليقو هر ةداع نعىاا ا

 | نيلا ماقتسا ول نا هانعم لبقو هنوركشي

 1 "مهل نيجردتسم قزرلا مهيلع انمسول نا رقلا عاقساب اوملس ملو ةميدقلا مهتّقرط ىلع

 |  هتظعوموا هندانع نع 00 مار فك مهبذمنو ةنتفاا ىفمهعقونل

 || ةمايقلامويرانالادوقو ىنعب ؟ابطح منهج اوناكف #9 اورفك نيذلا ىنب 4 نوام-اقلااماو#
 َ | | دىلامتةفانالكاذو 0- ىنءؤا 00 هب ا دق تلقناف

 0 مكاو ل لدا 0 0 ركذف ادشر 0 كعلواذ 1

 ا 0 1 نو ملا 5 نيذلأ نملاتدن ول 5 يف لقو ٠ مئاثلا# 0 0

 َ اقنرلانسول 0 : مهنسال ل اول ؛ ملو نأ رقلا عاقسا لبق اهيلع اوناك

 || ايثدلا ىف مهيلع انمسول | ومآ ول ىنعملاو نيتسس عبس رطملامهنع عفر ام دعب كلذو

 || هلك قزرلاو ريخلانال الثم قدغلاءاملارك ذ امناو ادغر اشيعو اريثك ءام مهائيطعالو

 ٌ لقو هنف اولوخ اهف مخ كش فك ضرتلا ىا'هف مهتتفلل هلوقو 10 دل

 أ اريثكالام مهائيطعال ةلالضلاو رفكلاةّقرط ىلع اوتيثىا اوماقتساول ةي الاىندمىف

 ا # ادعس اباذع # هلخدن ىا © ةكلسن © هظعاوم نع

 00 «.لق)



 بهاذم 9 قئار ط ىوذ 3 قلارطان < نودصتقملا مهو فرع كلذ |

 ةقرفتم # اودق 98 قئارط اعنا رط تناكوا لاوحالاق التخا أ قئارط لم نال

 ه6 ضرالاىف هللازججأ نانا 8 انملع هك اننا اناو 8 مطق اذا دقن م ةدق عم ةفلتخم ||
 هزجيأ ناوا ءاعسلا ىلا اهنم نيب راه # ايره ءزجمن ناو #8 اهذف انكامنا ضرالاىف نياكأ
 ىا # ىدهلا انعمس امل اناو # انيلط نا ابره هزجمأ ناو ايما انس دارا نا ضرالاف ||

 لوالاو فذالف ئرقو فاخيال وهف 6# فاخئالف هبرب نمي نف هبانمآ #9 نآرقلا |[
 الو ءازطاىف اصقن ## اتهرالو اس #3 مهاهصاصتخاونينمؤما ةاحم قيقحن ىلع لدا

 قح نم نال املظ قهر. لو انقح دحال نسخن. ل هنال صقن ءازجوا لذ ةقهرت نأ
 نرداللا 4 نرسل نوملاسلا انم انآو ا فيذشتع نأ نال نءؤا ْ

 01 ادشر اورحت كئاواف م 1 نف #3 ةعاطلاو ناميالا وهو قطا قيرطان

 قار نك #9 هريغو ” لخديف نودصتقللا مهو حالصلا ىف نيلماكلا ريغ ١

 دهاح لاق 'ىثاا ند ةملعملاّةدقلاو ةفلت افائصاو ناق ر فتم تاعادم ىا 3 اددق |[

 ءاوهاك ىوه ةقرف لكل ةقرفتم اعيشو هل ءاوها ليقو نب رفاكو 0 نوم ْ ١

 نم كلذ ريغو جراوآلاو ةضفارلاو ةئجرملاو ةيردقلامهيف نملانا كلذو سانلا

 اددق قئارط ريصاس ىا اددق قئارط ىعم 0 ريسفتلا اذه ىلعف ءاوه الا لها 1 ا

 117 ليو ةقرفتم قا بهاذم ىوذ ن5 ىا ةروذ دل ةعمملا ناس وهو 1 ا

 نيقيلاو ملعلا ىنممب انه نظلا # اننظ اناو #8 ةفلتخلاقئارطلالثم انلاو-١ فالتخا ىف [[
 ناو وها ما 8 دارا نا هنوط ن ء١ ىا * ضرالا ف هللازعأ نانا 9 انباو الع ىا |

 انمآ ىدهلاانمعس املاناو 99 انك املا ءزعأ نلف ائبلط نا ىا # ابره .رجن |[

 هاشغي اهوركم ليقو اظ 0 هءاوثو هلع نم اناصقن ىا © اسخن
 © نوطساقلاانمو 8 م”وهيلع هللا ىلص ىنثلب اونمآ نيذلا مهو © نولتسملانم اناو ©
 لسا نف © ادادنا هلل اولءح نيذلا مه سانعنبا لاق قطا نع نولداعلا نورئاخلا ىا

 هدو قحلا قير ُّط ادرس ىأ 0 ادشر ؛ اور كتئاواف

 |( ىا# هب

 أ فام الف هيرب نمؤي نف 99 ملسو هيلع للاىلس دمحبو هب انما نآ رقلاانمعمس امل

 ةروكذملا ةمسقلل ناس ( اددق قئارطانك) نيخلاصلاريغ اوداراوا هف نيلماكلا ريغ حالصلا ف نودصتقملا مهو

 (ا::ظاناو) هتمطقىا ريسلاتددقن. ةعطقلا و ةدق عمح ددقلاو ةفلتخم نايداوا ةقرفتم بهاذمىوذ انك ىا

 هزجتأ نلو) اهف انك املا ضرالاىف نياك ءزممن نا ىا لاح (ضرالا ف ) هتوغنناىا ( لازلت نانا ) انما
 م هيلع مهامو نلا ةفص ءذهو ءاعلاىلا اهنم نيبراه هزمت نمو ىا لاملا عضومىف ردصم (ايره

 هيرب نءؤبْند ) هللابوا ؟نيانرولا نا ةلإب « بانمأ )نا رقلا هي ساره هع (ىدهلاان “املاناو) مههدئاقعو

 مهلاوحا ن

 فاك ال وهف ( فاي الف

 (اسخم ) ربخو 8

 (اةهرالو) هءاوث نه اصقن

 هلوقنءةلذ هقهرت الوىا

 الو هلوقو ةلذ مهقهرتو

 الو رثق مههوجو قهري
 نا ىلع لداد هيفو ةلذ

 ناسا نم ينل لفل

 نوئمؤلا (نولسملااتاناو)

 ( نوط_ساقلاانمو )

 نع نوراجلا نورفاكلا

 0 رطل قطار نط
 مسا نفق ) لدع طسقاو

 1 اورخم كئلواذ

 ىرحتلاو ىد_ه اويلط

 ىل والا ىا ىرحالاب اط

 : نطل رقك مهو نورفاك

 ءاوها (اددققئارطانك)

 هيلارمصتلا وةيد وهلا ةفاتخم

 (اننظاناو) هللابانما نالف

 هللا زمن نانا) انش اوانملع

 توفت نل نا (ضرالاو

 يح ضرالا ىف هللا نم

 م نور ابك ردك

 نا رقلاب « هب انمآ ) مالبسلا هيلع دمتم نا رقلا ةوال: (ىدهلا انعمساملاناو) برهلاب هنم توشالنا ابره

 هلمع ناصّن ( اقهرالو ) هلكهلمع باهذ (ا سم فاخئالف هيرب نمؤب نف) ماسو هياعىلاعت هللا بص 56

 (نوطساقلاانمو) نا رقلاو ماسو هيلعىلاعآ هللا ىلصدمعمت ا ونما نيذلا مهو كيحودلاب نو هلا .(ن وا !ااشاناو)

 باوص اون (ادشراورحت ككاواف) ديحوتلاب صاخا «ماسانف)نجلاةرفكمهو ىدهلاو قا نءنولئاملا درا



 ١ سارحلا ىنعم ىف د رفم مسا سرها ليقو زييقلا ىلع بصتو سراح عج نوسر# ةكئالملا نم ءايوقا اع ( اديدش

  بكاوك ىا باهش عجج (ابهشو ) ادادش ليقل هانممىلا رظن ولو ديد_ثب فصو اذاو مادخلا ىنممىف مدخلاك
 ' اهلا ضم دج انك ىني ءامسلآ رابخا عامسال ( عمسلل دعاقم) اذهلبق ءاعسلا نء (اهنم دمقن انكاناو) ةئيضم

  اباهش) هسفنل (هلد# ) ثعبملادعب ( ن الا ) عاتتالادرب ( عمتسي نفل ) ثعبملا ىلبق بهشلاو سرا نم ةيلاخ
 ' هلجالو هلادصار ااهش دجم ىا ههتإ ما/4 125- دمارلا 1 ؟نورمشعلاو عساتلا ءزولا) اناهثلةفض ( ادعو

 | "ىلاوهو باهش عج ؟ابهشوإل اهنع مهنومنب نذلا ةكئالمل مهو ايوق ادي دشإط || *سارال عج مسا وه وا
 | ٍتهشلاوسرحلا نع ةيلاخدعاقم 6# عمسلل دعاقم اهئم دمقن انك اناو» راثلا نم دلو تملا | باهش ئوذ ىعم ىلع
 ١ ان الا عمتسا نذ دعاقمل ةفص وا دعتنل ةلص عمسالو عامتسالاو كعك ةلاض و] مهو محراب نيدصار

 ل ىوذ وا محرلاب عاقسالانع همني هلجالو هل ادصار اباهش ىا * ادصر اباهش هل دمت | مموج نإذلا ةككالملا
 | اناو #9 تافاصلا ىف كلذ نايب سم دقو دصارال عمح مسا هنا ىلع نيدصار باهش | ت* مكودنكو بهسشملإ

 # ادشر مهبر مهب دارا ما #3 ءاعسلا ةسارحم # ضرالايف نك كيرا رشا قرودنال ناىلع روه او عاعسألا ْ 2 : نا لاو عاق
 ١ 1 : 3 1 قع ثوم 0 ءا|*

 ا015 موق ىا46_كلذ نودباتمو 9“ رارالانؤتمولا « نوطاسلا انماناو #8 اريخ || * .«لبةنكي مل كلذ
 أ 7 5 -أ] ليقو محو هيلع هللا ىلص
 | ءامسلانمىا « اهم دعست انك اناو © موجتلا نم ىا © ابهشو اديدشوط ةكتالملا ندي ةيلغاملا ف يدا ناك

 "2 ن الاو بهشلاو سرحلا نم ةلاخ دعاقملا ضعب اهف دج ا # ميسا دعاقم #8 -.:اك ننلظا كلا نكل
 . 0 5 5 : است 5 دان 5 9

 ([ هنىمريل هل دصرا ىا 0 ادصر اناهش 0 ل الا معسل نش 0 اهلك دعاقملا تلمدق ضع ىف علا ةننل

 َ نودمصت نمل ناك لاق سابع نا نع ةكشالملا نم ادصرو هك اعلا اناهش لوو قاقرتسالا نءاوءنأتاقوالا

 || نوكتا ةملكلااماف امسن اهيلع اوداز ةملكلا اومعس اذاف ىحولا نوع ءامسلاىلا | ىلس ىنلا ثء.ه دسب الصا
 || مهدعاقم اومنم لوهيلع هللاىلص هللالوسر ثعب الث الطاب نوكيف داز ام اماو اقح (] ىرربالاناو) رسوملعم ا

 00 110 ١ ١ 0100 ب 0 5

 1 اذه ام سيلا مه لاقف كلذ لبق اهب رب موج نكت ملو سيلبال كلذ اوركذف ىقنعديرا )باذع ( رشا
 7 | قارتسا مدعب ( ضرالا | هيلع هللاىلص هلالوسر اودحوف هدودح ثعف ضرالاف ثد_> دق سما ندالا

 ْ ضرالاىف ثدحلااذه لاف هوربخاذ ةكمي لاق ءارا نيلبح نيب ىلصي امئاق ملسو معد يس دارإما ) 0

 || ثعبم لش ناك محرلانا هستق نإ لاقو ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ه> رذا ا١و) ةمح رواريخ ( ادشر

 | نوكي لوقلا اذه ىلعف الصا كلذ نه اوعنم ثعب الش لاوحالا ضعب ىف نوقرت_ل

 || نع مهمنمو محرلاةرثكل ناك امنا ببسلاباطو ضرالا ىف برضلا ىلع نجلا لمح

 أَ 5 . 1 ملك . 1 ءوزابإع 1 «ء| ه٠ 3 | ١"

 | هلا ىدب ىا # ضرالاىف نمي ديرا 2 ىردنال اناو © ةيلكلاب قارتسالا | (ايصو) ارق" يذيش)

 ظ ْ |. مما قم دوتسقملا له ىردنال الا ىتسو © ادشر مهبر مهب دارا ماو مهرحدي اًيطم امجن
 | ىا ©« نوحلاصل انم اناو و ريخو حالص مهب ديدا ما ضدالا لعلب ديرا بش وه ١ نسوا ءاقلايا نو

 مهب دارملاليق ةبتيم نيا صاانود ىا © كلذ نود انمو # نوصاخلانونمؤملا | سلا. نم دمقت 5 5 8 هلأ | كالذ 0 0 5 2 ٠
 : (ريغ) ثعبام دعب ( ن الا عمتسي ن ) ماس و هيلع ىلاءت هللا ىلص دمع ثعبينا لبق عامسالا ( عمسالدءاقم )

 ءاعنال (ىردنال اناو) عامسالانع مهاورحدب ةكئالملا نم (ادضر) اًئيضم امحن (اباهش هل دح ) مالسلا هيلع دمع

 ردبالاثاو لاشو اري واناوصو ىده دو مهلر مهل داراما) عامسالا نع انهم نيح د ع ديرا رشا (

 نود) موق( انمو)نوقتملا

 فوصل! قدك( كلذ

 ادشرمهبر مهب داراما هللا_يكلهف هءاونهؤيملذا مالسو هياع ىلاعت هللا ىبص دم ثعب نيح ضرالا ىف ن؛ ديرا رشا ماعنال

 ” (كلَدنودانمو) نا رقلاومالملاهيلعدمت اونما نيذلا مهو نودحوملا (نوطاصلاائماناو) هي اوما اًذااناوضو ىده
3 
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 ريك ديد هموق ءاهفس نم ىداولا اذه ديس ذدوعا لاق ضرالانم فوخب لراذا ترالا نت لجل 1 .
 مهذاعتساب نجلا سنالادازىا ( مهودازف نجلانم لاجرب نوذ وعي سنالانه لاجر ناك هناو ) لاقف نجلا
 نحخلا دازفوا سنالاو ؟نلاةروسم+ نجلا اندس اولاقناب اريكو هي[ ماس 1س اهقسو انايفط ( اقهر ) مهم

1 
1 
1 
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 لوقلانم عون هنال ةيردصملا ىلع بصن ابذكو هللا ىلع بذكيأل ادحا نا مهنظل كلذفف
 اًردصم هلعج بوقعك لوقت ن لنا ارق نمو هفابوذكم الوق ىا فوذحل ف سولا و١

 © نيللان ٠ لاجرب نوذوعي سنالا نم لاجر ناك هناو 9 ايذكألا نوكيال لوقتلانال ||
 هموق ءاهف_س رش نم ىداولا اذه ديس ذوعا لاق رفد ىسما اذا ناك لحرلا ناف

 نجلا دازف وا اوتعو اريك © اقهر 9 مهب مهتذاعتساب نجلا اودازف #4 مهودازف |

 نانا 9 هب ىحوملانم امهلمج امهيف نا تق نمو ىلاعت هللانم مالك فانثت-ا وا ضعبل |! مهضعب نجلا مالكن ءناتب الاو سكملاب وا نجلا اهيا © متنتظ اماونظ » سنالا ناو ||
 ءاعسلا غولب اتيلط © ءاعسلا انسمل اناو #9 اونظ ىلوعفم ذسم داس © ادحا هللا ثعس

 مدخلاك عمج مسا اسارح © اسرح تلم اهاندجوف #9 هئلطتو هبلطاو ا

 امعم الف كلذ ىفهللا ىلع نويذكمال مهناو ادلوو ةبحاص هللنا مهلوقىف نوقداص نجلاو |

 نوذوعي سنالان م لاحرناك هناو 9 ىلاعت هلوق © هللاىلع اوبذكدق مهنا انلع نآ رقلا
 ىماف نفاتس اذا ناك ةلهااّيق برملا نم لج رانا كلذورت لا لا

 راو>ونماىف تدق هموق ءاهفس رش ند ىداولا اذه كيسا ذوعا كاف رفق ضراىف 1

 لاق ىراصنالاب ئاسلا ىبا نب مدرك نع ىلعتلادانساب ىوغبلا ىور عبصي ىتح مهنم
 ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ركذام لوا كلذو ةحاحىف ةنيدملاىلا ىبا عم تجرخ

 منغلا نم المح كخاف بئذ ءاح ليللا فصتنا الث منغ ىعار ىلا تيما اناو اف ةكب

 كم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع هللالزناف هتمدك هبصت ملو ملا لخد ىتح دتشي

 مهتداقب مهتذاعتساب نا سنالا داز ةي الا ىنممو دنس ريقب هريسفتىف ىزوجلا نبا
 مهلا كلذو ةمظع لقو ارش ليقو ايغ ليقو انانقط ليقو اا سابع نا لاق امهر

 الكم نجلا ءامظع ىنع نولوّشو ةمظعو انايفط ذوعتلا اذ-م نودادزب اوناك

 مهناو # مراحملا نايشغو مثالا برعلا مالكىف قهرلاو ننالاو نملا |
 نلنا 9 سنالا نم رافكلا رشعماي ىا # متنظ اك 9 نجلا ىني « اونظ
 انسمل 9 اناو نجلا لوب ىني © اناو #8 توملا دعب ىني « ادحا هللا ثعبن
 © اسرح تمام اهاندجوف 9 اهلها مالك عاتساوايندلاءامسلا غولب انبلط ىا © ءامسلا 2

 | «مهناوإل ؛ىئلانايشغ لصالاىف قهرلاو مهب اوذاعتسا ىتح مهولضا تابايغ سنالا |

 / لم اىتاف هلسرا ناحرساي هارثال دانم ىدانف كراج ىداولا صاءايلاقف ىعارلايثوف

 | ءركذو « اتهر مهودازف © نجلا نم لاحرب نوذوعي سنالانم لاجر ناك هناو ||

 اّءاو اةهر قناالا

 لصاو ئ مهذاعتدال

 روظلا ناي_-ثغ قهرلا
 اونظ) نلاناو (مهناو)

 2 لهاا ( مان اك

 ( ادحأ هللا ثءس نانا )

 نحلا نا ىا تولادعب
 ثعبلا نورك اوناك

 نا رقلا عامسإ مث «راكناك |
 الهف ثعبلاب اورقاو اودتها ا 1

 انسملاناو) | ورفاكمتدرقا | هيلطك هلتو ةسقلاو ةسمل لاقي سلا بلطلل سملا نم راعتسم سمللاو اهريخ وار

 ,اعسلا غولب ائيلط (ءامسلا

 نال بلطال ريعتساف سملا
 فرش نكلاط قءادلا

 اسرح تنام اهاندح وف )

 نا مالكنع هللا ن»
 لاحر ناك هناو ) لاقمت

 ( نوذوعي سنالا نم

 نحلانملاجر )نوذوءتي
 (اةهر) كلذب ) مهودازف

 اداسفو ةنتفوا ريكتوةمظع

 اورفاس اذا مهنا كلذو
 اديص اوداطسا واارفغس

 ايداو اولزاوا مه ديص نه

 ذوعن اولاةف مهنماوفاخ
 نم ىداولا اذه ديب
 كلذين را افوتءاونل

 نجلا ءاسؤر ديزيف مهنم
 ءز>و ةرماضر اعيحنودعصيو نواز ءز>و ءاوهلاف 0 ءازداةثالث مه نوحاو مهتلفس ىلع اربكتو ةمظع كلذ" 5

 ةكم لعاب ميسح ( متنظا5) اويسسح (اونظ )اونما نا لبق نما رافك ىنعي (مهناو) تايْلاو بالكلا لثم'

 اما لاف نا مالكملا عجرم الوسر ادودا هللا ثءر نانا لاهو توا دعل ( ادحا هللا ثدءب ن نا ( ا

 ةكالملانم ( اسرح تثلم اهاندجوف ) انما نا لق ءاعسلا ىلإ انيهتنا ( ءاعسلا]

 1 سول“ ديسج ةوسيطوم#



 نينادا وبو هللا اناعاهب ناعألا ناك الو نا رقلاب(هنانم اف)نايالاودح وتلاىلا وا باوصلا ل وعد (دشرلا ىلاىدهي)

 اوق نالىلا#ت هلل هب ىف ريمضلا نوكيا زاجو هقلخ نم « ادحا انبرب كرسنن إو ) اولاق كرمشلا نم ةءاربو
 كرلا ناك ىنا وارمع لوق هنمو مظع اذا دى نالف د> لاش هةمظع ( اندر دح ىلاعت هلاو ) ةرتسش اير

 وز(ةحاصخا اماانن ويعىف مظعىا 807 زن- انف دج (نورسشملا وعساتلاءزيللا) ةارعلا وةرقبلا ارقاذا

 آو ف نآرقلاب م هب انم اف # باوصلاو قحلا ىلا « دحرلاىلا ىدهي 9 ةفلام || كوم اك « اداوالو )
 ! ىلاعت هناو © ديحوتلا ىلع ةعطاقلا لئالدلا ه قطنام لع © ادخا انبرب هلت || *او) سئالاو نجلا راقك
 ”0 ا ذل يش م لالا لع كلاب نايرشلاو رنتك نا ارو اير || هاج ؟ انهيفسلو قب ناك

 ىجوملاةلمح نم اهناذ هللادبع ماق امل هاو دحاسملاناو اوماقتساول ناو هلوق الا هدعبام |

 ةركانلا عفو لوقم وا فانثتسا هنا ىل لع ماق امل هناو هلوق ىف الا ركب وباو عفان مهقفاوو |

 ورجغاو راجلا لحم ىلع فوطعف مهلوق نم ناكام نا ىلع ءافلاب ردصام الا لكلا |

 مع ىف نالف دج ن٠ هتمظع ىا انبر دح ىلاعت هنا انقدصو هانةدص لبق هناك هب ىف |

 ىلاعتلاب هفصو ىننملاو تلاوه ىذلا دخلا نم راعتسم هانغواهناطلسوا ةكلم مظع اذا |

 © ادلو الو ةحاص ذختا ام 8 هلوقو هانغل وا هناطلسل وا هّتمظعل دلولاو ةبحاصلا نع

 .: اوعمسمهناكتيبوبر قدص ىارس كلارا ردج وزيرا ىلعانس رادج 'ىرةوكلذل ناي
 ناك هناو 8 دلولاو ةحاصلا ذاختاو كرشلانم هودقتعاام ًأط ىلع مههينام نآ رقلا

 ظ للا لا وهو ططش اذ الو اططش هللا ىلع ِظ نكاد سم وا سلا 4 انهيقس لوش

 ىلاعت هللا ىلا داولاو ةمحاصلا ةبمن وهو هف طشا ام طرفل ططش وه وا دحلا ةزواحمو

 لا مهعابلانع راذتعا»# !بتك هللا ىلع نيلاو سنالا لوقت نل نا انت ناو 9.
 © دشرلاىلا ىدهب 9 هتحاصف ةو ”هتغالبل هنم بج بج اذ ىا اغيلب امهنع هللاىشد | تلف ناك ىا لوقلا نم 1 5 8 -ّ . . . 2 .٠ .٠

 ناوإف نأ رقلاب ىا © هبانم اف © نامالاو ديحوتلا ىنيي باوصلاىىلا وعدي ىا | ها لع يدكينل ادخن
 نا ىلع ليلد هيفو كرمشلانم هيلع انكم ىلا دوعن ناو ىا # ادحا انبرب كرسشن 3 هلل داولاو ةبحاصلاةبسنب
 اسوجع اوناك ليقو ىراصن اوناك ليقو ادوهي اوناك لبق نيكرشماوناك رفنلا كلوا | اوفاسا ايف مهقدصن اك
 0 ناك ىنا لوق كفو هةيلطعو امر لالدح ىا * انمر دح اكاث هناوف نشل 0 رقلاب النت 2 هللا

 هم ا ١ نعل ١ اق اذا لكرلا ّ 7
 ش و ىغلا دال بقو هردق مظع ى 0 3 1 1 9 لأ (دغرلا ل! ىدع)

 : انع نا لاقو ع ل ١ كن د ذعفنسالو ثيد || اوسلو ىديلاو قطا ةماث هانغ خل | 0 |

 ال مالع 1 هقلخ ىلع هؤامعنو هؤالا ىلبقو هلعف ليقو ابر سما ليقو انبر ةردق دم (هباثم اذ) هللاالاهلاال
 اذا نع هتظعو ان ر لالح ىلاعت هنا ىا 3 دلوالو ةحاص ذختاام انسر ظ 1 ل 00 لسنا 8 - , ١

 نا 7 | نع هزنم ىلا#ت هللاوهسانئتسالل دلولاو ةداعلل دخت ةيحاصلاز ال ادلو وا ةحاص | ارش لرال رتاب
 ث هللا ىلع# سلا وهليق اناهاح ىعي ف ن2 لوك لا لك شيلا 5 (ادحاانم رب

 ا باعوم لسلام دلولاو كنرم كاب ىلاعت هقصو كي كلم (انيو دج ىلامتهئاو)

 ننالدا نش انكىا * ابذك هللا ىلع ناو سنالال وت نازا اننا اناو قه ئث لك انيرةمظع مقرا لاقيوانب

 *(نملاو ) رافكلاهلعم اك (اداوالو)ةحوز ( ةبحاصأ ( ذحتي نان ٠ (ذا 8 7 انمر ةفصوانسر ىنغغو واس 4 ناطلسو

 لاو سنالال وه نلنا) اننسح (انظاناو)ا روزو اذك (اططش هللا لخلل سيل | ن نو- :ءااناهاح( انهيف دع ٍِش نآكك هناو (

 <حانههىلا ةروسلا لوا نم اذهلكو بذك هنا ال نابتساو بذكب سيل هللا ىلع ناو سنالا لوقبامنا ( ايذك هللا ىل

 هقوف نمالد] نخل وا

 ( اططش هللاىلع ) هيفس

 باوصلا نع هدعيل ارد

 تداعا ىا رادلا طش نه

 قا نع هيف زون الوقوا

 دل ولاوك: حاصلا ةيسسأ وهو

 دحطاةزواءططشلاو هلا
 اننطاناو) هريغو ماظلا ىف

 ناو سنالالوقت نانا
 ايذك الوق ( ايذك هللاىلع

0-1 0 8 

 ىلع بصن وا هيف ايودكموا

 عون بذكلا ذا ردصملا

| 
| 



 ) نملا ةروس < فشلا سا

 اهوعمسف هتءارق تاقواضعبف مهروضح قفا امناو مهياع ارشملو مها رام مالسلاو

 اباتك # انآ رق انعمس انا » مهموق ىلا اوءحر امل © اولاقف ق# هلوسر هب هللا ربخاف
 هب فصو درسا قزهو هانم ةقرؤ ةمظن نسف نالوا تاع اخ ما

 نيبو نيطا.شلانيب ليحدقو ظاكع قوس ىلا نيدماع هءادصا نم ةفناطىف ملسو هيلع

 ليقف مكلام اولاقف مهموق ىلا نيطايشلا تعرف بهشلا مهيلع لسراو ءامسلاربخ

 ثدحدق ئد نم الا كاذامو اولاق بهشلا ائيلع تلسراو ءاعلأربخ نيبو انني ليحا
 ,ائسلاريخ نيبو انثي لاح ىذلا اذه ام اورظناف اهزاغمو ضرالاقراشم اوب رضافا
 ىناب ةمات وت اوذخا نيذلارفنلا رق اهرافمو ضرالاقراشم نوب رضي اوقلطناف

 رجفلاة الس هباعصاب ىلصي وهو ظاكع قوسمملا نيدماع ةلذنإ وهو ماسو هيلع هللالص
 اوعجرف ءامسلاربخ نيبو انني لاع ىئذلا اذه اولاقو هلاومتسأ نا رقلا اوممس الثا

 كرمشن نلو هب انم اف دشرلا ىلا ىديي ابحت ان رق انممس انا انموفاي اولاقف مهءوق ىلا
 نملانهرفن مقتسا هنا ىلا ىحوالق ملسو هيلع هللاىلص هيب ىلع هللالزئاف ادحا امير

 حرمش ىف ىطرقلا لاق نيحيمصلا ىف ها رخا نجلا لوق هيلا ىحوا امنئاوةياورف داز
 نوداط؛ اوقرش امل لب ةءارقلاب مهدصش مل هنا هانعم اذه سابع نبا ثيدحىف ماسم

 هيلعهللاىلسهللال وسر رفنلا ءالؤه فداص عمسلا قارتسا نيبو مهيب لاح ىذلا ريل

 مهملكي ملو مهعاقسإب ملعي مل ملسو هيلع هللاىبسص وهف اذه ىلعو هباعتتاب ىلصي ملسو
 نا ند رفن عقسا هنا ىلا ىجوا لق هلوق نم هيلا ىحوا امب لجو زع هللاهلع| امنئاو.

 ةنسلاو باتكلا نه لصاخلاو نورخأ نحو ىرخا ةيضقف دوعسم نبا تيدح اما

 وخلا ىلع ةيعرسشلا ماكحالاب نوديعتم نودوحوم نيطايشلاو نا ناب ىبطقلا ماعل ':

 نجلاو سنالا ىلا لوسر ملسو هياع هللاىلص ىنلاناو مهلاحو مهقاحخم قيلب ىذلا

 هب رفك نهو ةلاو ةرخ الاو ايندلاىف مهعمو نين.ؤملانم وهف هند ىف لخد رق

 محرلاناىضتش ثيدحلا اذهو هرقتسم راذلاو اهف نيبذعملانيدعبملا نيطايشلا نم وهف

 نكلناك هناىلا نورا و هثعبم لبق ناك هنا ىلا موق بهذو ثمعبملالبق نكي مل مولا

 ىطرقلا مالك رذا اذه نيتيدحلا نيب ضراعتلاعفتر لوقلا اذهبو ثعبملا اذهب دا

 ةرم ةنس لكي اهنودصَس برعلاناك ةكم برش ةفورءم ةقوس ظاكع * ملعا هللاؤأ

 ريغتل ةماهت تروم زاجحلا دالب نم دحت نع لزنام لك ةماهتو مالسالال واو ةيهاملا ىف
 هلوقف ريسفتلااماو * اهنمتيرق ةكمةيدوانم داوةلتو ةدودعم ةماهتنم ةكمو ا

 نإ اةعقاوهباصال رهظينا ماسوهيلع هللا ىلصهيدن هللاىماىلا ىحوا لق ىلاعتو هناحجس

 اوعمس | مهدرمت عمنجلانا شارقماعتل نجلا ىلاثوء.هوهف سنالاىلا ثوعبم هنا اكو
 ىلا ةثالثلا نيبام رفنلا نطا نم رفن عمتسا هلوقو هب اونم اف هزاجتا اوفرع نا نقلا

 هيلع هللاىلص ىبألا ةءارق اوعمع“ ةعبس ليقو نيدصن ند نم ةعست اوناك ليق ةريشعل

 سابع نبا لاق 6# ابهعانآ رق انممسانا #9 مهموقرملا اوءجرامل ىا © اولاقف ف ماسو

 نيح مهموقل ( اولاقف )

 عاما نه مهلا اوعجر

 هيلع هللا ىبص ىثلاةءارق

 روما الصف ماسو

 ( اجت انآ رق اع ان )

 رئاسل انيابم اعيدب ابيت
 همظن نسحىف تكلا

 يجلاو هيئاعم ةحو

 ةداملا نع احراخ نوكيام

 عسا وم عصو ردصم وهو

 اوثمآ ام دعب ( اولاقف)

 انءوقايمهموقىلااوعجرو

 ارك اهيدشللا)

 جر برو نأ رق ةوالت

 باستك هبشي فيرش



2> 

 دأعلا وصمالانا (هناىلاىجوا) دقعاي (لق) ( مح رلاندح رلاةفامد) 04 ةبا نورمشع ونامت ىهوةكم نملاةر وس

 اول ناو -*8 0٠١“ رفح ىحوا (نورشعلاو عساتلا ءزجلا لعافهنالهنا خف ىلع اوعمحا

 عمتسا هنأ ىلع فطعلل

 ناو ةليقثلا نم ةففخم ناف

 أ اهيلاملعي ىدعتل اوغلبأ دق
 ءازحلاءافدعبام رك ىلعو

 هل ناف و لوقلادعبو
 انمعس انا اولاقو منهج داث

 لوعلا دف يع انتم كر
 ةزمهلا عىفاوفلتحاو
 دج ملاعق هنانوَم اهرسكاو
 نولسملا انم اناو ىلا انمر

 ريغ ىفوكو ىفاش ايف

 هلا ىلع افطع ركب ىبا

 راجلا لحم ىلعوا عمتسا

 هءربدقت هاما ىف رورجملاو

 ىلاعت هنا انقدصو هانقدص

 لوي ناك هناو ابر دج
 اهرسكو اهرخا ىلا انهيفس
 انمءم انا ىلعافطع مه ريغ

 رخآ ىل-ع نوفشس مهو

 ( نسل )كازا
 أ ةريشمل ا ىلا ةثالثلا نمةعاح

 نيبيصن نج ( نما نم)
 ركذي ىلا ةروسلا نمو#

 ةبكم اهلك ىهو نجلا اهيف
 نورمشع و نام اهتايآ
 سمح و ناثام اهئاطو

 ةثامنامت اهفورحو نؤنامثو

 4 نوعبسو

 ( ميحرلا نمحر لا هللامسب ل

 ) سابعنا نع هداتسابو

 (ىلاىح 0
 ةككرافكل مهل لق

 : هيلع ) 2نهتلاب نيبيصن نج نم(نحلان.) رفنةعست (رفن عمتسا هنا) ىنربخاف ليرربج ىلا لزنا ىلا ىحوا دما

 ىخوا لق © |

 01١ ةفلتحم لاكغان لكشت .ٌناوه ناوح 00 ”هامىف اوقلتخا نكل نجلا |

 ةيهاملاب ةفلتخم عاونا رهاوجلا اه نإ عا الر افلا تمارا هاو انا“

 و5 ةدحاو ||

 نع رشلاز# ةفاشوا ةي.# لاعفا ىلع |

 تسلو ةيهاملا مات ةيواستم ماسجالاناليقو كالذ ىلع مهايا ىلاعت ا ْ

 نوكي ىتح ةينبلا ةبالصنم دبال هناو ةايحلل طرش ةيذبلا ان ف
 تاداعلا قرخ ركتي لوقلا اذه بحاصو ركتم لوق اذهو ةقاشلا لاعفالاىلع ارداق |
 4 ملل "د و اك تاك ددلا

 ا املا ناو اوهاقتس

 « نورشعو نامث اهياو ةيكم نجلا ةروس »©

 : ادعم ةرم واولات..اقف هيلا ىحونم ىحو هلصاو ىحا ىف 04 0ك

 آ .ىلاةثالثلا نيبام رفنلاو 0 نما ند رش عبي هنأ ل هلعاف و لصالا ىلع ىحوو

 3 عون لقو ةياوهلا واهب .رانلا مهيلع باغت ةيفخ < ةلقاع ماسسجا نجلاو و ةرسشعلا

3 

 3 هي افرح نوعيسو ةئامئامتو ةلك نونامثو »

 ش م2[ ميحرلا نمجرلا هللا سل :--

 اًثيدحوامبدق سالا فاتخا ©« نجلا نمرفت : مهسا هنا ىلاىجحوأ لق لح و نعهلوق#
 مهنم عج مهدوحوب فرتعاو ةفسالفلا مدعم مهدوحو ركناف نكآلادوحو توف

 ماالا ةكافلا حاورالا ن. ةباحا عرمسا مهما اومعزو ةيافسلا حاورالاب مهومسو

٠ 

 ' « سمو ناتامو ةبا نو رشعو نامت "نقل لت فرم ريسفن ©

 وجوب اوفرتعا دقق 00 رلا عامنا م هو للملابابرا روهمح اماو فعضا

 ت اذ الاو رورمشلل ةبحم ةريرش ةسسخ ةئييد اهضعبو تاريغلا هج هع 0000 اهضعيف

 ةقس مهم نكل ةيهاملاةفلتخم ماسجا مهنا ليقو ىلاعت هللاالا مهعاونا ةدع مخي الو

 نومسقنب و قمعلاو ضرعلا ولوطلاب 0 ىف نواصاح مونركى ه
 لوكتزا هن ةساوهلا ةفطللاماس> الا ضعن ىف عنتعالو ىلفسو ىولعو فيثكو فيطل ىلا

 اومن ةردقو صو_صخم ماع اهل نوكيناو ةنهاملاف ماسجالاعاونا رئاسل ةفلاخم
 اذو ةفلتخم لاك داب نولكشت دقو اهلثم

 رمح مخ ا

4 

0 
-_- 

 ةهالامذه نم ةلزنمملا ليوا: دشو هعاما روهمجحو ىر مشالا لو اذهو الل اطرش

 اعنبا اق ملسمو ىراخبلا هنع ا اه 11١ نحل نم ارهاكللا
 ىلد هللا ل وسر قلطنا مها رالو نا ىلع ملسو ةيلع لح هللال وسر ارقام
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 غلباذا نمالا ( ارافك ارجاف الا اودلبالو) لالضااىلامهوعدي ( كدابع اولضي ) مهكلالو ( مهرذتنا كلا
 ىلرفغابر ) نما دق نءالا كموق نم نءؤي نل هلو هريخا ىلاعت هللازال كلذ لاق امتاو رفكو ر
 ناو) اماحو اماس ديرب ىداول "ىرقو ءاوحو مدا امه لق ءاضخشةمامساو كل هيبامساو يسم اناكو ) ىدلاوأ

 ننمؤؤمللو ) كلا ىلا دوال انمؤم هب لخدنم هنا مع هلال ( انمؤم ) ىنيعسو ا ىدح "ذا لزم ( ىتبلخ

 ءاعدب قحاو ىلوا مهنال ؟حون ةروس) هب لصتي نم الوا - "59 25- صخ ةمايقلا مويىلا ( تانمؤا

 ا اودلبالو كداب اولضب مهرذب نا كنا #3 ارلااود ناكل الاو لامفال كنيس لصاب ل

 نيسمح الا ةنس فاا مهلاو-١ ىرقتساو مهب رج امل كلذ لاق © ارافكارجاف ال
 ءاخخش و غش وتم نب كمل « ىدلاولو ىل رفغا بر # مهعابطو مهميش ىرعت اما

 11 عا ىروتم وأ ل لحس ولو 99 ننزد اناكو ونا ت

 اك اله © ارابت الا نيلاظلا دزتالو #9 ةماسيقلا موي ىلا # تانمؤملاو نيئمؤملل
 مهكر دن نيذلا نيئمؤملا نه ناك حون ةروس أرق نم م مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ن

 ماللس || هيلع حوت ولك

 كلذ ىلع ريغمل اهني ريكلاتوهت هينرذح ىباناو باذك هناذ اذه رذحا هلل وق

 لبق كلذو لاجرلابالصا ىسباو ءاسنلاءاحرا كلذ دعب مقعاو مهئاسن ماحر

 الو نونمؤيال ,مهلا 5 هللاريخاو ؛ ةئس نيعس ليقو هيك نيعنرا باذعلالو

 ىبص مهع* نأ نكي ملو اعيمح مهكلهأف هن هتوعد هللاباحاف مهيلع اعد دكش انموم نن

 ىلع اعدامل هنا كلذو 1 ىلر فغابر # ما مهمقعا ىللاعت هللا نال باذعلا تق
 اعدنيح هنا لمتحي ليقو لضفالاكرتنم ىنم ردصام ىند ىلر فغاب ر لاق رافكل

 مهنم ماقتنالاك مهياع ءاعدلا كلذ ناكف مهنم هبذأت ببسب مهيلع اعد امنا هنا رافكلال
 6 ىدلاولو 8 لاقحالا كرت هنالوا سفنلاظ> بلط نه هيف امل كلذ نم رفغت

 | نكيمل ليقو نينمؤم اناكو شونا تنب ءاخحش هما مساو خش وتم نب كلل هيبا مسا

 ( لخم ناو © انآ ةرععااتيس نَكَو - 0 ن* مالسلاامهيلع حونو مدآأ

 » تانمؤااو نيئمؤمللو #9 ىتتيفس لرقو ىدجحم-» لقو ىراد ىا 0 امهم

 ( حوتىلا نما ؛ قاطني لكي و رعد ساعت الات © كداع اوس مهرذتناكناو

 ١ مهبالصانءنمؤم لك هللاجرخانيح اذهحونلاقامنا «ارافك ارجافالا اودلبالوإل

 ا ضيصخملا ىلوا اهنال هسا ب امناو م رلاقدصو هللاب نما نم وم لكف ماع | ه

 ْ نخل هوما 6 مث 2 مه ريغ ند ةناقد قحا مهلال هب هب نالح طمتلا َى 626غ ميدقتل

 | ارامدو اكالله ىا # اراب الا نيملاظلاهزئالو ءاعدلا فغلبا كلذ نوكأ تانمؤلا

 ماعا هللاو امير : مهكلهأف ءءاعد لاك هللا ب -

 تانمّؤملاو نيئمؤملا يمل |[

 ىا ( نيملاظلادزتالو )

 ( اراكماالا ) ىزرفاعلا

 نا لاق اوكلهأف اكذاه
 اكينع هللا ضر" نابع

 ءالكلا هياع حول اعد

 نينم عمللاهادحا نعت وعدب

 ىل-ع ىرخاو ةرفغلاب

 تبيجادقو رابتلابني رفاكلا

 رافكلاقح َّق هوعد

 ياوهستال نا لامع ساؤ رامثلاب
 نيئم ٌؤلاّقح ىف و

 مهنادص ىف فاتخاو

 نلكنن رقع نيح
 مهلا ماحرا هللا مقعا

 ةاس ناعن راب نافواعلا ف

 نيح ىص مهعم 0 ملف

 مهشاربهللا ماع ليقواوقمغا |

 هللاو باذعريغب اوكلهاذ
 ماعا

 مهكرتت ( مهرذتنا كنا )

 كنميدنع (كداعاولضي)
 دارا نمو كد نءا نم

 (اودلءالو) كب نمؤينا

 ارحاف الا ) مهنم دلبال

 روجفلاو رفكلا هيلعتردقنمالا لاهو كاردالا دعب © س ال اخو اق ) ارفاك ارحافز وكب نمالا

 نيعبرا مهيف داوي ملوك 0 كب مافةئس نيعب رادل ولا مهنعس يح دقهللا نال ىد منن نك لاهو غولللا

 ىد / ىدب 0 وز ا اال (ىداوأ 38 براي 0 اناقك اي ءاخ نيكردم اوناك مهو ١

 00 ل 500 ا اكؤاهواراسخ ١( ا 0 دزتالو ) ىدعب نماو



 ير ىلع طع (نياظلادزتالو ) ءا_سؤرلا وا سانلا نه ( اريثك ) نالضانهنا هل وةكمانصالاىا (اولضادقو)
 قوصع مهنا بر لاق هانءمو هنع ةعانلا واولادعبو لاقدعب مالسلا هيلع حو مالك ةءاكح ىلع نودع مهلا

 اله ( الالض الا ) لاق الوعفم امهنال بصنلا لحم ىفاهو نيلوقلا نيذه لاق ىا نيملاظلا دزتال لاقو

 ىا ورمعونا مهاياطخ ( مهتا ايطخ 5054 ]لظ> ام ) ارايث ؟نورمشملاو عساتلاءزجلا) الانيملاظلادزتالو هلوقك

 ) اوقغا) مهلوتذ

 ( ارانا ول داف ) نافوطلاب

 مهاياطخامم دقت و ةميظع

 مهتارغا نكي مل نا نايبل
 ىف مهلاخداو نافوطلاب

 لسا نم الا ناريسنلا
 اذه دكأو مهتائيطخ

 اهب ىنكو ام ةدايزب ىنعملا

 ةريبكلا 5 ةرج لمص

 ناك حون موق رفك ناف
 ناو مُمائيطخ نهةدحاو

 ىف ءافلاو نهاربك تناك

 مهنا ناذيالل اول_خذداف

 بيقع قارحالاب اويذع
 ىلعالبلد نوكيققا الا
 لق ) ريقلا باع تاسثا
 هللا نود نم مهل اودحم

 مهن و رص «!راعفلا

 هللاباذع ن ها مهأ وعول

 رذيال انو حوت لاقو )

 نبرفاكلا نم ضرالا ىلع
 ىف رود, ادحاىا ( ارايد

 نم لاعيف وهو ضرالا
 ءامسالاّنم وهو رودلا

 ماملا تلا نا لنتملا

 اولضادقو)اهنودعياوناك

 نهباواضادقل وش (اريثك

 ةدابعب نيكرشملا نررفاكلا ( نيملاظلا دزتالو ) سانلا نم ريثك نهب لضلاَشو سانلا نم اريثك

 لكفسل ا وهو ادحا

 | احوننا كلذو مهيلع ءاعد اذهو الالضالا مانصالا مهل دابعل نك ردعملا دزالو ىنعل |

 انا دعب |

 هب الامذهب مهضعل لدكشاو بناحنم نوقرت#يو بناح نم نوقرغي اوناكامسدلاىف |

 ةزاالو 9> |ريثك نالضا نينا ةلوقك مانساللوا ءاسوارل يشل 4 رك ىلئاذيو ©

 جيورت ىقلالضلا وه بولطملالعاو توصعمهلا بربع فطع © الالضالا نيملاظلا

 اردو لالضف نيم رحنا ناهلوةكدلالهلا اوعابضلاوا مهند سما ىفال مهاين د[ اصمو مهركم

 . مهاياطخامو رمجوبأأر اك اتللةدب مام ومهت " ااطخ لج ا نم# مهنا اطحاع»

 بيقعتلاو:رخ الاياذعواربتلا باذعدارملا © اراناواذ.داؤ # نافوطلاب#اوقرغا#
 هنع ىخارثناو ببسلل بقعتلاكسدساا نالوالاخدالاو ىقاسغالا نين امب دادتعالامدعل

 ادع نارينلا نم عون دارملانالوا ميظعتلل رانلا رو عنام دوجو وا طرسش دقفل

 هللا نود نم ةهلا مهذافتاب مهل ضي رعت # اراصنا هللا نودنم مهل اودحمم اذ

 .ىا © ادايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذنال بر حون لاقو © مهرصن ىلع ردقنال
 ' لعفف اروبد هلمصا وودلا وارادلا نم لاعبف ماعلا قثلا ىف

 / 9 ريثك ماتصالا تبسي لض ىا 4 اريثك اواضا دقو 5 ءامسالا نم كلذ وحنو
 © الالض الا نيماظلادزتالو #8 سانلا نم اريثك حون موق ءاربك لضا ليقو سانلا

 ”قيلب فيك تلق ناذ مهيلع امدف مهيلع اظيغو ايضغ هبلق 'التما دق ناك مالسلا هيلع
 34 اعد اءا تلق هنع مهفرع هل ثعب ائاو لالضلا ديزع' وعدن نا ةو- 0

 ذك نمالا كموق نم نهؤي نل هنأ ىلاعت هلوق وهو نوم ولا مهنا هللاءلع

 ضم #8 ةرخ الاصاىف ال اهب قلع امو ايندلا ما ىف لالضلاب دارا امنا لقو نما

 - كلذو ةدحاو ةلاح ىف ىا © اراث اولخدأف # ناذوطلاب ىا © اوقرغا مهاياطخ

 اولخداف اوقرغا ىلاعت هلوق ىف بيةعتلا ىضتقت ءافلانال كلذو ربقلاباذع ةح ىلع
 ىلع هلمح نكي الو قاغالا بيقع رانلا لوخد لصح امنا هنا ىلع لدي اذهو ارا

 0ر2 الآف اران نولخدس مهنا هانعم ليقو ءافلا ةلالد لطب هنال ةرخ الاباذع

 مهل اودجب ملف © عصا لوالاو كلذ'ىف دعولاقدصل ىضاملا ظفلب لبقتسملا نع ريف
 ا لاقو © مهل كَ ىذلا باذعلا نم مهعنكو مهر صنم ىعل 4 اراصنا هللان ود نم

 | ضرالا ىف رودي ادحا ىنعي © ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىل-ع رذتال بر حون
 ١ رادب لزان ىا رادلا ند هلصا ليقو نارودلا نم ا بهذيف

 (كنا)
 >دان) ايندلافنافوطلاب «اوقرغا)مهتائيطخلوقب ( مهت ايطخ امم ) اكالهو ةلالضواراسخ (الالضالا) ناثوالا
 اعلا 0 نوع 6 تو هلل 6 0 0 0 0 ةرْخ .الاف
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 ىا 6 مكتمل نرذتال اولقو # حون ىذا ىلع نافل ندلأ ف ىلإ مهلايتحا
 ءالؤه نرذبالو # ارئانو قوتيو تاوضألو اناوسالو ادو نرذب ”الو © اين /

 اوناه املف مالسلا امهيلع حونو مدا نيب اوناك نيحلاص لاجر ءاعسا ىه ىلق عر

 بلكل دو ناكو برعلا ىلا تاقثنا دقو اودبع نامزلا لاط املف مهب اكربت مهوروص

 ةممأاو ةيملعلا امهفرص عئمو بساتتلل اقوعبو انوغي

 مهنورك امو ةغلامملا ىف مظعاو دشا ديدشتلاو فيفقلاو ديدشتلاب اراكوا ب '

 مالسلاو ةالصلاهيلع حونل مهديكو نيدلاىف مهلايتحا مهركمو ةداقلاو ءاسؤرلا

 ليقو هنم عاقسالاو هيلا ليملاو هب ناميالانع سانلادصو ءاذا ىلع ةلفسلا شارحنو

 مهركم ىف ساسبع نبا لاقو حون هلا اردبتر كلا نرذتال مهلوق وه مهركم

 اولاقو © هلوسر اوبذكو 0 اورتفاليقو امظعالوق اولاق
 اعاوسال و ادو نرذت الو اهتادابع نكرتتال ىا #* مكتهلا نرذتال 8 عابت

 ةداقلا ىلإ

 !تناك مهنال مكتهلا نرذت ال هلوق ةلجىف ةلخاد
 حونو مدا ع اوناك نيطاس موق كا هده بمك نب دوغ لاق مث دنع اهمظعا ص |

 سيلا مهءاش ةدامعلاف مهذخأب مه دعلإ نرد و مهين ودتش مهعابنا ناك اوتام الك

 . نيحاصلا موقلاكئاوا

 لدنجلا ةمود بلكل تناكف دو اما دعب برءلاىف حون موق ديعت تناك ىتا ناثوالا

 فرإلاب فيطغ ىنبا تراص مث دارا تناكف ثوغي اماو ليذها تناكف عاوس امآو |

 ثوغبالو اعاو_سالوادو نرذت الو هلوق فق ست نب دم نع ىموم نع نايف ْ

 ىحوا اوكله الق حون موقن» نيطاص لاحر ءامسسا تناك لاق ارسنو قد ظ

 اهوعسو اءاصنا اهيف نوساحم اوناك ىتلا مهسلاجم ىلا اوبصنازا مهموق كا

 نع ىورو ناثوالا تديفف للعلا خشو كلوا كله ىتح ديعت لق اولعفف ماسلا

 ىتح ةنوكدم 5 ص بارتلا اههطو نافواعلا اهنقد ناثوالا كللث نا ساسع نب

 فيقثل تناك تاللاف رخآ. مائصا ٍبرعلل ٍتناكو برعلا كرشمل ناطيكلااهجرذ
 ليهو ةلئانو فاساو ديد ةعا زلط تناك ةانمو مشجو نافطغو ملل ىرعلاوا

 كك لهال تنآث

1 
 ا

! 

 ىرئلادبعو ثوغي وعادوا ماسعا برعلا تمس كلذلو

1 

 تناكناو ركذلاب اهدرفا اماو مهتهلا ءامسا ءذه# ارسنو قوعيو ثوغبالو
 ١ ةرربق دلل 4 1 مائصأ مه

 | كلذ اولمفف ةدابعلاىلا قوشاو م 9 طشنا كلذ ناك مهروص متدوص و ممل لاقو

 | ةدابع ءادتباف مهتودبعإ اوناك 0 نيذلانا سيلبا مهل لاقف مهدعبموق ًاعنم

 | ةروص ىلع اهوروص مهنال ءاسالا» هذهب روصلاك لت تيعسو كلذ نم ناك نانوالا |

 | تراص لاق امهتع هللا ذرب سابعزبا نع( ) نيئلسلاو

 | ىورو عالكلاى ذل الريم تناكف رسن اماو نادمها تناكف قوعياماو ابس دنع

 مولا ل رع (تهلا نرذنال) مهتافسا ءاسؤرلاىا ( اولاقو ) رييكلان ٠ ربك ا وهو هب ئ رتو راكلان رب

 ةروص ىلع مث ا اتغل عفان 0 جونو .-/ ةءا رقوهواهتشو واولاهتنب اك انقذ ادو نرذسالو) ا

 وه ( اعاوسالو ) لحر |

 | 'ىرقو منغلاب ادو عفان ًارقو ريم رسنو دارمل قوعيو مت ذل ثوغيو نادمهل عاوسوا

 رع

 ىل-ع وه( ثوغي الو )

 ةروص 0

 ( قوعيو ) دسا ةروص

 اهو سرف ةرود ىلع وه

 فيرعتلل نافرمصتم ال

 نيب ىعاناك نالعفلا زوو
 اكناةمحملاو فيرعءتللو

 هذه.,ىا رسنةروص |

 صوصألا ىلعة سل امانصالا
 مهانص مارك اتناك هناك

 اهوصخقت مه دنءاهمظعاو

 تاقثلا دقو مومعلادعب

 حوت موق نع مانصالاهذه

 بلكلدو ناكفبرعلاىلا

 ثوغيو ناددهأ عاوسو

 ذارألا فرق كعلاو جدل

 ءاعما ىه ليقو 05-0

 سائلا ناك نيلاص لاحر

 مدآ نيب مه نيددو

 مهوروص اوتامالك حونو

 ىلا مقل علا كلذ نركب
 نامازلا لانط الث ةداسلا

 اوناكمهنا سلبا مهل لاق ||

 مهو ددعق مهأ وديعإ

 . ةيرفلا نماهظعال وقاولاقو
 ءا-ؤرلا ىنعي ( اولاقو (

 ) مكهلا نرذيال ) ةلفسال

 نرد ) ميلا ةدامع

 (اعاوسالو )دولا ةداع(ادو

 الو ) ءاوسلاةدابعالو

 ىلا مهتهلا ءالؤه لكو رسفلا ةدامعالو ) ارمساو ( قوعيلا ةدابعالو ) قوعلو ( ثوغيلا ةدايعالو ( توف



 /ةلا رون نمىوقا سمشلا ءوضو ءراصبا ىلا نوجاتحياه جارسلاءوضىفتيبلا لها مصب 5 !ٌموضفايندلا لها "مصب
 0 ان مي انام ءاشنالل تاينالا ريع الل ؟ اعنا ( ضدالا نم م ا هللاو ) ةعنارلا ءهيشسلاف سمشلانا ىلءاوءمحاو

 ىاردسلابك أ(احا ل ةءايقلاموب 857 زقح ( يك 5 0 لا عال ١ را ظلام ةكدعبم )

 مكلا لمج.هللا و)جارخاىا

 ةطوسم ( اطاسب ضرالا

 اى( اهتاكتتل)
 لّجرلا نلقتت 6 اهيناع
 انوا لبان رع
 ةفاتخم وا ةع-او ( احا )

 (نوطعمهنابرحون لاق (
 ناميالا نم هب مهتما اه

 | ( اوءساو ) رافغتسالاو

 نه 2)ءارةفلاو ةلذسلاىا

 ىا ( هدلوو هلام هدزب مل

 لاومالانادكاو ءاسؤرلا

 039 هدلوو دالوالاو

 وهو مصاع ريغ قارعو

 دسأاو 0ك عمج

 ةرذ الا (١راسخالا )

 لعق وؤطتم(اوركمو )

 وهوريمضلاعمجو هدزب مل
 ىنممىف هنال نمىلا عجار

 مهنورك املاو عملا
 مهلايتحا مهركمو ءاسؤرلا

 حوت محدكو نيدلاف

 مهاذا ىلع س انلاشي رح

 هياكل عمهدص)د

 7 0 31 1 ١

 مكقلخ ( اناين 535

 3 ند مدأ و مدا نهد

 م ) ضرالا نم بارتلاو

 صر ,الا فرش (اهيفكديعب مل

 ) ايك) ؟اهنماو 0 ا 0 امح هللاو احارخلا ) ةمايقلا وبر ورقلا نم 0

 0 داكاركادركم )ءاسؤرلا مهوةرخ 9 ا روك («هدلوو) ا هلا امددز ا اوعاطا

 دب اهلصاو ضرالا نم نوكتلا وثودحلا ىلع لدادهنال ءاشنالل تامالا |

 لو كتر غلا وهو راكم غل هلق يالا ف ديك ١ اراك اركب ىنملل |

 ىلا امهتيفقاو اعمح نيف رمقلاو سمشلاءوضو تاومسلاىلا امههو>و رمقلاو |

 مكشنا هللاو 9 اضيا سابع نبانع اذه ىوريو ضرالا 0
 مسا انام هلوقو هدلو ند مى سالاو ضرالان م هقلخ لصاو مدآ قاخ ا ا

 ةفيطل ةقيقد هيفو انامل ميق مكتبنا هريدقت ليقو اناينا ىا ردصملاعضوم ىف لء> ْ

 0 لاق الو اببرغ اينحم انابنا مكتبنا ىنمملا ناكانابنا مكتبنا لاقول هنا صو |
 ةفصو ىلاعت هللاةفص تاينالانال ىلوا ىناثلا اذهو اجت اناين متينف مكشنلا ىنمملاناك |
 ةطساوب الا لماك ٍببجت تايلا تاينالا كلذ نا فرعي الف انل ةوسحم ريغ هللا |

 7-0 # احار را #8 ثعيلامون ٍ

 4 اس ىلع لجحرلاب اة امك اهيلع نودلقح ةطوسم مل اهشر 0 ىا 3 اطاسإ ا

 تالا دلولاو لالا رك مهدزت مل نذلا« اسورلاو ةداقلا ءا رقفلاو ةلفسلاعما ىن ها |

 "ان اهم 5 امنا «انابننشرالا نم مكتبنا نار هلوحامعجارسلااهليزي اك ضرالا |

 بنا ضرالانم
 كج رخو# نيروبقم © اهينكديميمن ف ةيمارتلالاةلالدلاب ءافتك ا رصتخاف انابن مت
 هدبلاك ةققح ةداعالانا ىلع ةلالد لوالا هب دكأ اك ردصملاب هدكآو رشحلاب © احارخا

 اوكلستل # اهيلع نوبلقتت © اطاسب ضرالا مكن لمج هللاو #9 ةلاحمال نوكت اهناو
 0 جو : لاق © ذاذتالا ىب م لعفلا نيمضتل نهو مث عج ةعساو © احا اليس اهم

 ارذبتاو 0 ازاثح الا هدلوو هلام هدز منهم اوعماو و 3 مهل سمااف 0 قوصع مهلا

 ' هراسذ ةدايزل ايهس كلذ راص ثي مهدالواب نيرتغملا مهلاومأب نر ,طلا م انوار

 1 ١ مهل تدادالوالاولاومالإ مها تاصح ةهاجول مه وعما | ا مهلا هبقو رز 8-5 . الاف

 هنا ىلع نردتفلاو مشلاب هدلو و نايرصبلاو و رف مك رو راسا

 حو نا. ريمضلاو هدزي مل ىلع فطع © اورك مو #9 دالاك عمج وا نزحلاك ةفل

 00 ضرالا نك

 اقفاوم اذه ناكف ىلاعت هللاةردق لاك ىلع لالدتسالاماقم ماقملا اذهو ىلاعتهللا رايخا

 ٍ سلا اذهل ناك زاحملا اذهىلا ةقيقحلا كلت نع لودعلانا اذهب رهظف ماللااذهل

 هنم ىا © مكحرخيو 9 تولادعب ضدالاف ىا # اهيف كدي 3 8 فاعلا

 ااا كل لج هللاو © ةلاحم ال اقح اجارخ

 بر جون لاق #3 ىلاعت هلوق * ةمساو اقرط طىا # احاغ الس اهنم اكلت 9
 0 مداد هلم هدا منه اوهرتاو 9 قوعد اون 1 نا © قوضع مهنا

 1 23 امظع اريك 0 م اورذم مو ةرذ . آلاف ة ُهَلَوَعَعَو واح



 جيداجب تيقستسا دقل لاقف تيقستسا كانيارام هل ليقف رافغتسالا ىلع داز اف قستسي جرخ هلا هنعاّللا ىضر :

 الحرنا نسلط انعو تايالا ارقو ىطخمال ىتلا ةقداصلا ءاونالاب رافغتسالا رمع هبش رطملا اهب لزنتسي ىتلا ءامسل

 مهلكمه ماذ هضرا عبر ةلق رخآ و 'لسنلا ةلق رخآ و رقفلا رخآ هلا اكشو هللارفغتسا .لاتخ ندحلا هلآ

 هلل وج رئالمكلام) تايالا التف رافغتسالاب مهلك مهترماف اباوبان وكشيلاجر كانا جانب عيبرلا هل لاقف رافغتسالاب
 اال د قوخا نم انا هاا عمنال فوخلا انه ءاجرلاو لاق شفخالانع ةمظع هلل نوفاختال (اراقو
 نونوكتال كلام ىنعملاو 4 حونةروس ١ اهظعنىإ اريقون ه4 م56 ز»- هل نولمأت الوا ةمظعلاو راقولاو

 اهيف نولمؤت لاحىلع || اذه ىف ىوتسب روردلا ريثك راردلاو باحتسلاو ةلظملا لمتحم ءاعملاو ءاقستسالال
 باوثلاراد فك هللا مظمت 46 اراقو هلل نوجرتال مكلام # نيتاسبلا تانذخلاب دارملاو ثنؤملاو ركذملا ءانبلا

 ( ازاوطا كقلخدقو )1 انت عيب وول لاس نع نونوكت هعاطاو دعوا ايلتحت ضال
 مكلام ىا لاخلا عضومىف )| اوؤإ_ةعف ةمظع هل نودقتمتال وا راقولل ةلص ناكل رأت ولو رقوملل ناس هلو 1
 لاحلاو هللب نونمؤتال | هي ارإ وطا كلذ دقو #9 ةغلابم نظلاىندال عباتلا ءاجرلاب داقتعالا نع ريعامناو هنايصع |

 ةيحوم لاح ىهو هذه

 مكقلخ هلال هب نامالل

 تاركوتاراتىا اراوطا
 مث افطن الوا مكقلخ

 مكقاخ مث اقلع مكقلخ

 اماظع مكقلخ مث اغضم

 رظنلا ىلع الوامههبنامو
 برقا اهنال مهسفناىف
 اهو ملاءلاىف رظنلا ىلع مث

 بئاجمانم هيف ىو
 هلوقب عناصلا ىلع ةلادلا
 هللاقلخ فك اورتملا )
 ( اقابط تاومس عمتي سم

 لءحو )ضع ىلع اهضعن
 ىا (ارون نهيف رمقلا

 ,ائملاىفوهو تاوعسلا ىف

 تاوم.سلانيب نال ايندلا : :

 شعب ىف وهو اذك ةئيدملاف لاقي اك نهعيج فنكي ملناو اذك نيف لاعب نا زا قابط اهنا ثيح نم ةسبال
 ىليامت اهروهظو تاوعسلا ىلي امم امههوجو 0 مهنع هللاوضر رمتناو سابع نبا نعو اهيحاونا

 امابصم ( اهنارسس سمشلا لمحو ) هون بج الةفيطل اهنال تاومسلاعيمجم اطيح رمثلا رون نوكف شا
 . ةمظع هلل نوفاختأل (اراقو لنوجرتال مكلام ) ةنس نيمبراب كلذ لبق مهراهنا سبباو مهتانح كلها لاناكدقو
 ةفطنلا لاح دعب الاح اذانصا ( اراوطا مكقلخدقو ) هنودحوتف هتمظعقح هللانومظعتال مكلام لاّغو اناطلسو

 ضعب قوف اهضعب ( اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك) ةكمرافك اوربختملا (اورتملا) ماظعلاو ةغضملاو ةقلعلا
 ءايسض (اجارسس سمششلا لعجو ) اًئيضم ( ارو ) نهمم ( نهيف رمقلا لءحو ) اهفارطا ةقزتلم ةبقلا لم

 تاراث ىا اراوطا مهقلخ هناف ءاحرال ةبجوم اهنا ثيح نم راكنالل ةررقم لاح |

 مث اقلع مث افطن مث اطالخا مث ناسنالا ىذغت تاك سم مث رصانع الوا مهقلخ ذا |
 ةران مهديمينا نكمي هنا ىلع لدي هناف رخآ اقلخ مهانأشنا مث اموحلو اماظع مث افضم

 هديؤيام كلذ عبتامأ ةمكحلامات ةردقلا ممظع ىلاعت هلا ىلعو باوثلاب مهمظعيف ىرخا |

 رمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيكاورتملأ 9 لاقف قاف الا تايآ نم |
 نهنيب ال نهيلا بسن امئاو ايندلا ءاعسلا ىف وهو تاومسلا ىف ىا # ارون نهيف |

 هجو نع ليالاةملظ ليزت اسهنال هب اهلثم # احارس سمشلا لمجو إف ةسبالملانم |
 هانم لبقو ةمظع هلل نورتال ىا سايع نبا لاق ## اراقو هلل نوجرتال مكلام 0

 ليقو ميظمتلاوهو ريقوتلا نم ةمظعلا راقولاو فوخلا ىنء؟ب ءاجرلاف هتمظع نوفاختال |

 نوجرتال مكلام هاضم لقو ةمعت ه نوركشنالو اقح هلل نوف رءتال مكلام انعم |

 ةراتدعب ةراتىنعي © اراوطا مكقلخدقو 9 اريخ هايا كريقوتىلع مكسنينا هللاةدابعيف 1
 افانصا مكقلخ هانعم ليقو قلخلا مامت ىلا ةغضم مث ةقلع مث ةفطن لاح دعب الاحوأ]
 اورتملا ف هلردق ةمسو هللاةيلادحو ىلع لديامم اذهو اضعب مكّصعب هبشي ال نيفلتخم |

 نوف رمقلا لمحو 8 ضعب قوف اهضعب ىا 46 اقابط تاومس عبس هللاقاخ فنكأ
 الجر ىتأ اماو ميمت ىن تيأ لاَغ كوه نيف هلوقو ايئدلاءامس ىف ىنمي © ارو
 | ىعشلازا ورع نبهللادبع لاق اًئيضم احابصم ىنعي # احارسس سعشلالمجو إف مهنم |



 ال ىآلا ند ظلغاراههلاناللاودالا دعا ىلع نلانا مثو نالعالاورارسالا نيب عمإجاب ثلت و م لف ةسهادملا

 اير اكاقف) اهدحا دارفانم < 554 رفح اظاغا («نورمشعلاو عساتلا ءزجلا ) نيصمالا نيب عمجاو

 نر هلرشلا نناتكو

 ةرفغملابلط رافغتسالا

 ارفاك رفغتسسملا ناكناف

 ناكناو رفكلا ن٠ وهف

 نك وهف امن ايضا

 ( ارافغناك هنا ) بونذلا

 ن٠ بوتذل ارافغ لزب مل

 ( ,ائسلا لس ر) هيلا سي

 0 مكلع ( رطملا

 لاءفم روردلا ةريثك

 نك دل امن ردت

 لاومأب ؟هديو) ثنؤلاو

 نينبوالاوما دز (نينبو
 ( تاج مكل لمجيو )

 مكل لعحيو) نيتاسب
 مكعرازمل ةيراح ( اراهنا

 نوبحي اوناكو مكنيتاسبو
 اوكرشدالوالاولاومالا

 امل ليقو ناعالا ىلع اذهب

 ريركت لوط دعب هويذكا

 مهنع هللا سيح ةوعدلا

 مهاسن ماحرامقعاورطقلا

 نيعيسسوا ةئس نيءبرا

 اونما نا مهنا مهدعوف

 عفرو بصخلا هللامهقزر
 نعو هيف اوناكام مهنع

 اورفغتسا ) مهل (تلقف )

 ةيوتلابمكيراودحو (مكبر
 هنا ) كرمثلاو رفكلا نم

 نفإ تان نل ( ارافغ نك"

 ةبوتلاب © مكبر اورفغتساتلقف 9 !ىهاجع ىنعب وكف لالا وا هب !يهاجم ىا اراهج
 ىلع انك نا اولاق ةدا_.ءلاب مهما امل مهناكو نييئاتلل © ارافغ ناك هنا  رفكلا نع

 بجامب مهيماف هانيصعنم انب فطلبو انليقب فيكف لطايولع انكناو هكرتنالف قح
 تلاط امل لبقو مهبولة ىف عقوا وهام هيلع مهلدعو كلذلو نمل مهيلا بلحبو مهيصاعم
 | مهئاسن ماحرا مقعاو ةنس نيعبرا رطقلا مهنع هللا سبح مهرارصا ىدامتو مهتوعد
 | اراردم مكيلع ءاسلا لسري 8 هلوقب هيلع اوناك امع راقفتسالا ىلع كلذب مهدعوف

  رافغتسالا عرش كلذلو 6 اراهنا مكل لمحو تانج مكل لمحو نينبو لاوماب كددميو

 0" اراردم مكيلع ءامسلالسري ارافغ ناك هنا مكبر اورفغتسا تلقف # كديحوتو
 مهئاسنماحرا مقعاو رطملامهنع, هللا سبح اليوط انامز هوبذك امل حون موقنا كلذو
 ١ كريشلانم ىا مكبر اورفغتسا مهل لاقف مهشاومو مهلاوما تكلهف ةنس نيعبرا

 | ةعاطلاب لافتسشالانال كلذو همعن باوبا مكلع حمل ىتح ديحوتلاب ةرقفملااوبلطاو

 ' ناميالاب اولغتشااذاف ايندلاكالهل ببس رفكلاناو قزرلاو ريخلاعا#سنال اببس نوكي

 ' جرخ باطخلا نب رمع نا ىعشلا ىورو ايندلاىف هيلا نوجاتحي ام لصح ةعاطلاو

 | لاقف تيقستسا كانعمس ام هل ليقف عجر ىتح رافغتسالا ىلع دزي مث سانلاب ىتستسي
 | ناك هنا مكبر اورفغتسا ارق مث رطقلا اهب لزنتسي ىتلا ءامسلاعيداجمب ثيغلا تبلط
 ناربدلاوهليقو مومتلانممحنوهوحدجم اهدحاو ءامسلاحيدات هلوق * ةبالا ارافغ

 برعلا دنع ىهو بعش هل ىذلا حدجماب اق ىفاثالاك يك اوك ةثالث ىه لقو

 / نوفرعبامب مهل ةبطاخم ءاونالاب اهبشم رافغتسالارمع لع راعملا ىلع ةلادلا ءاونالا نم

 | يك ١نا هللادبع نب ركب نعو ءاونالاب لوَش هنا ال رطملا اهناش نم نا نومعزي اوناكو
 | الجر نا نسحلانعو ابونذ مهلقا ارافغتسسا مهرثكاو ارافغتسا مهلقا ابونذ سانلا

 ' لق رخآو للا ةلقو رقفلا هلا رخآ اكسو. هللارفغتسا هل لاقف بدجلا هيلا اكس

 ةلسر ىا مكبلع ءامسلالسربهلوقو * ةي الامذه التفرافغتسالاب مهلك مهتىماف اعاونا

 | املا نم لزتي مث ناوصسلا ىلا ءامسسلا نم لوني رطملا ءام نال كلذو ءامسلا ءام
 ' عاشلال وق نم رطملا ءامسلاب دارا ليقو باحستلا ءامسلاب دارا لبقو ضرالاىىلا

 | ءامشلال زن امثيح اول # موق ضراب ءامسلالزت اذا

 ' | 16 ليقو لاح دسب الاح ةاشلا بلح وهو ردلاريثك ىا اراردم يطملا ىغي
 | مكل لمجيو * ؟ءالواو مكلاوما رثكب ىا 6 نينبو لاوماب مددميو 98 اعباتتم ىا
 هيلا ةيرشبلا عبط ليمب امم هلك اذهو © اراهنا مكل لمجو 8 نيتاسبلاىا ©« تانج

 6( مكلام ) ناكف هيلا نوجاتحت الك اريرد اًئاد ارطم ( اراردم مكبلع ءاععلا لسرب ) هن نما و رفكلا

 ثانالاو روكذلا نينو افَعو ارش و البا الا ومايكطعي (نينبولاوماب مددميو ) ةنسنيعبرا رطملامهنع هللا سبحدق

 5 مان ىرجت ( اراهنا كل لمجيو) نيتاسب ( تانج مكل لعجيو ) ةنسنيعبرا مهئاسنو مهباود لسن عطق هللا ناك دقو



 اولمج ) بيسملاركذب “5 مهل رفغتف اونم 0 كب ناميالا ىلا 0 داو ) 0

 توعد ىلنا بر لاق 9 توللاق نركاخ مهناك ةايحلا بحى 0 مهلا هيف هيو

 © ارارف الا امد مهدزيملف 9 اْئاد ىا © اراهنو اليل رف ناسبالا ىلا © ىوق
 انامبا مهتدازف ىلاعت هلوةك ةيببساا ىلع ءاعدلا ىلا ةدايزلا دانساو ةعاطلاو ناميالا ن

 مهعباصا اولمج © هيبيسب © مهل رفغتل 9 ةعاطلاوناميالاىلا © مهتوعد الك ىناو 1
 الثل اهب اوطغت © مهبايث اودفتساو #8 ىتوعد عاقسا نع مهعماسم اودس © مهناذا ىف

 ةغيصل رييعتلاو مه وعداف مهف سعا الثلوا توعد ةهارك طرف نم ىلا رظنلاةهاركى نو ١

 راسخلا رصا نم راعتسم ىصاعملاو رفكلا ىلع اوركأ « اورصاو  ةفلابملل بلطل
 اهظع # اراكتسا 9 ىعابتانع © اوربكتساو © اهيلع لبقاو هينذا رصا ذا ةناعلا ىل

 مهتو عد ىا © ارارسا مهل تررسأو مهل تناعا ىنا مث اراهج مهتوعد ىفا و

 0 00 0 ىا ىلع ىلوا دعب 0 َ

5 

 مك 1 و لاهمالاتاقوا ىف اوردابف ةلح مكل 1 ملو تتولااذه رخؤي

 توعدىنا بر »# مالسااو ةالصلاهياع احون ىندي # لاق * نامالامكتكم ثيحو

 نورالثل مهلايش مههوجو اوطغ ىا * 8 0 8 قوعد اريح

 ىا # اراكتسا 8 كب نايالانع
 قوام لعاب, سانغ ثار لاق انت ىا© راج 0 قام يه ايظعا ُ

 6 ارارسا مهل تررسأو 9 انام ءاعدلامهل تدرك ىا 6 مهل تنلعا ىلا مثول
 كندا ع 3 هوعدأ ةدباو ىبب | ور هلكأ .لجحرلادعب لجرلاديرب ساسع نا لاق ا

 ةيفخ رسلاف مهتوع

 | « مهناذآ ىف مهعباصأ اولعج 9 مهل رففتف كب اوئمْوِ ىا 6# مهل رففتل يتوعد

 رظنلاةها رك فور صبي الثل مهبايباولمعت و( مباع | ( ىعالك | ومع“ هسا قم 2

 اوركتساو 0 مه رفك ىلع 3

 اومظعتو (« اران

 ردصملارك ذو ىتاجانع

 مهرايكتسا طرف ىلع ليلد

 ( اراهج مهتوعدىنا ث )

 ىالاخلا عضومىف ردصم

 مهلوعد ردصموأ |ىهاجم

 راهجلانالءاصفرقلادعقك

 ىنعإ ءاعدلا ىعون دحا

 ف ةوعدلا مهل ترهظا

 تنلعا نا 6)لفاتحملا

 (ارارسا مهل تررساو مهل

 ةسالعلاب مهاعد تاطا> ىا

 هنا لصاخلاف رسسلا ءاعدب

 رسلاىف اراهن واليل مهاعد

 مهاعد مث اراهج مهامد مث

 اذكهو ناعلاو رسلاىف

 قورتملاب نم الال فق

 كل

 دغالاب© نوهالاب ىدتسي
 ىف ةحصانملاب متفاذ دشالاف

 لاؤ) 4 _ىصن اولش 1

 ةيوتلا ىلا مهايأ ( ىف داع مهدزب ملف ) راهنلاو لدللا ىف ( ارا هنو اليل ) ديحوتلاو ةبوتلاىلا ) ىموق توعد أ

 متل ) ديحوتلاو ةبوتلاىلا ( مهتوعد لكى اور ةيوتلاو ناعألا نع ادعامت (ارارفالا ) ديحوتلالا

 مهسسؤر اوطغ ( مهباي اوشفتساو ) وعد و ىمالك اوعمسإال ىكل ( مهناذا ىف مهعباصا اولمر ) دحوتلا ا

 لاس و ناثوالا ةدابعو رفكلا ىلع اونكسو اوماقا ١( 0 يل م اش

 ةبوتلإب ( مهل

 ( ارارسا مهل تررساور مهل تءعضواو ىوعدمهل ترهاظا ) مهل تالغاا م 97 رم ريغل 2 (ناهجلدحا ١ ا



 1و1 بش هريغ ل دنع هلحمو لعفلالصؤاو زاحلا قدْ رذنا ناب 1

 1 1 نافوطلاوا ةرثآلا باذع (ملاباذع مهيثأبْنا لبق نه كموق ) لوقلا ىنعم لاسرالاىف نال
 نأ اودبعانا )اهنوفرعت ةفلب هللاةلاسر مكل نيبا (نيبم)فوخم ( ريذنم 5لقا) ةقفشلل اراهظادسفن ىلا مهفاضا

 ًاهلاو هب مآ ايف (نوءيطاو ) هلاصع اورّذحاو ( هوُقتاو) نيهجولا ىف رذنا نا وحت هذه ناو هودحو

 ا كراطو ل ) مالا باودح ( مكلرفغي ) ةدابعلا فال ىلاعت هللاريغل 0 دق ةعاطلانالهسفشنىلا هفاضاامناو هنع

 سجرلا ةنورشعلاو عساتلا ءزجلا) اوذتحاف هلوقك نايسلل

 لاسرالا نمضتا ة د نو نا

 مهينأي نا ليق نم كموق ف || صاصقلاك مالسالادعب

 هءدخاؤي قلخلا نيبو هيب

 حرش ىف اذك هريغو

 ىلارخؤيو 0( تاليوأتلا

 تقووهو ( ىمسم لجحا

 ( ّقالحا نأ ) مكتوم

 رخ وي الءاحاذا)توملاىا
 متتكواىا (نولع متنكول

 7 مالكا ءاضقا دنع

 1 ىضق ىلاعت هللا نا لبق

 مهرمم اونما ناحونموقنا

 اوئمؤي مل ناو ةنس فلا

 ةئامعست سر ىلع مهكلها

 اوغامىا ىهمسو لدا ىلا

 تارا تا
 رؤي اكرخؤيال ءاج اذا

 د ذاعاب هوق نم كالهالا

 ءلوطالاتةولاوهو ه«نوزواج ال 0

 برض ىذلا لجحالاىلا نوقس مهن عاب مهلا مهدعوو كلذ و مهنما ماسلا هيلع هناكف

 مكنا ىا اونمْؤي موا مهل

 ذم ىتام وقاي لاق ). مهءاح املف قرفلاو وهو عيجتو ) ملا باذعمهينأي نا لبق ن.) باذعلاو ع طخسلا نم (كموق)

 كلا 5 رفكلا ن 0 اونوتو هوشخا (هوشاو) هللااودحو (هللااود. .عانا) اولا (نييم) فوت لوسر

  ونلاو ةبوتابركيونة رف (مكيونذ نم مك 5 رفغل ١ يح اولقاو ىتصوو ىدو 7 ىرم اونا (ةويطارلا ا

 وبا ءاحاذا ) هللاباذع ( هللا ل>ا نا ) ؛توملا ىلا ( ىمسم لجا ىلا ) باذعالب مكلجؤي ( ميرخؤيو )

 لف اماعنيسححالاةنسفلا مضاعد ام دعب مهني سيأ املف مك 1 لوقااع نوقدصت (نومادت منكر لحؤيال

 كلردقام ىصقاوه *«ىمسم لجاىلا كرخؤبو# ةرخألا ف هب كتخاؤيالف هسجي ١
 4 ءاج اذا ## هردق ىذلا لجالانا # هللا ل>ا نا © ةعاطلاو ناميالا طرشب |

 كلذ ل لل لها رم نك ىل 4 قوملتت متتكول وف ريخأتلاو لاسهمالا |
 3 0 3 [ةمادنلانم مكبلحامنولعت

 لا ياا كلذو ناميالاتقو ىلا 0-5 فلسام مكل رفق |
 | مكرخؤي اونما مهل ليقف

 2 و هللالجاناذ ناذعلا نم اول توملال ١ اونمآ لو هانعم © نولعت كول

 2 جوت موق نأ "الثم ىضف تاق ضقانت اللا اذه لهو لب عانتماب | مهلا ليقو تقولا اذه

 د8 ع

0 

259 7 ١ 
00 0 

 "نالت وا ناثوالا نم ه اهلل سأل

 ْ هلا ةدارا ىلع نا ريسشغب 'ئرق و لوقلا ىنعم

 هوني لاق هه نافوطلا وا ةرخ الا باذع 0 8 ملا ادع

 1 3و هريظن ءأ ل قا راو كاد كا ادم نا نيم ريد مكل ىنا

 0 الا ناف قيسام وهو مكبونذ ضع مكيونذ نم مكل رقت » ناهجولا لمتح

 داقواىف اوردانف # رخؤبال 8 لوطالا لجالا ءاح اذا لقو الحا هب ردقملا هجولا

 قرغلا ىنعي 0 ميلا باذع مهيلأينا لبق نه هَ مرذحو كموق فوخ نابىا و كموق

 هنيبمربذن مكل ىناءوقايلاق#9 !ونمؤي ملناباذعلاب مهرذنيل هاناسر اانا ىنمملاو نافوطلاب
 م أيشدب| 0 هدحو ىأ 4 اودبعازإوا كليا هر

 لل قو لس نمو وذ ذ مكل رذفغل 2 ؛ونذ ند ا هللا ةدانع

 قبال ءاح اذا هللالجا نا » مكقاعب الف مكلاحآ ىهتنم ىلا ىا 4 ليلا

 محالاعم مرخؤيو. لاق فيك تلق نا ىرشخمزلا لاق رخؤي ال ءاج اذا 9

 ل ليقف ةنس ةئامعست سأر ىلع مهكلها مهرفك ىلع اوَش ناو ةئس فلا مهرمع

 | نوهتثت ادما هبرضو هللاءاخس تقو ىلا ىا ىمسم لجا ىلا كرخؤي اونمآ
 خوال لجالا كلذ ءاج اذا هنا ربخا مث فلاغا

 (رخؤي)
 مودع نم نينما ىمسم لجا ىلا ميس متلسا نا

0 

7 55 

1 3 



 اوقالي ىتح () مهايندىف(ا وعلب و) مهلطابىف (اوضوخم ) نيبذكملا عدف ( مهرذن) نحاس ( نيتوذدع نم امو

 (ثادحالا نم 0 ىششعالا ىوس ءارلامضو ءايلامشب (نوحر خم ) مههول نه لدب (مون)باذعلا هيف (نودعوبىذلا مى

 بصن لضفملا بصت له-و صفقحو ىعاش ( بصن ىلا) لاح ( مهناك ) ىعادلا ىلا ىا لاح عبرس عمجج (اعارس)روبقلا

 لاح ( ةعشاخ ) نوعرمس (حونةروس) (نوضفو.)هللانود ه1 6 ندهدنعو ب ئصا ام لكو هو مه 0

 مهموب اوقالب ىتد اويعللو اوضوذك مه رذف# كلذاندرانا نببولغع# نيقوم سك نماموإل

 9 اعارمس ثادحالا نم نو>رأ مول © روطلا ة ةهراوس رذخا ١ ىف نودعوب ىذلا

 نوعرس #نوضفوب# ماعواةداعلاب وصنم 7 بصن ىلا مهناك 9 عب رس عش نع

 نودلا فل بصن ة ةعيسلا نم نوقانلاو داصلاو نونلام ذل بصن ىلا صف> و صاع نبا ًارثؤ

 مهتهر  مهراصب اةعشاخ 9 عمج وأ بصن فيفخح هنا ىلع م تلا صأ *ئرةوداصلان وكسو

 ىلاعت هللا ىلس ىبنلا نع ايندلا ىف «# نودعوب 0 مويلا كلذ ل هريسفت م © ةاذ
 نوءار مهدهعو مهتانامال مهنيذلا باولا قاطعا نانا 607-5 ماسو هي هيلع

 » نورشعو ناعإ وا 26 3 ةيكم مالسلاهيلع 2 ةروس رف ١

 م7 ميحرلا نمحرلا هللا مس 1

 زوحمو رذنا هلانلق ناب وا راذنالاب ىا رذنا ناب © رذنانا هموقىلا احون انلسراانا #

 وها نع مكلادباو مكك الها نع نيزجاع نيبولغب ىا # نيقويسمب نحن امو»
 ىتحو# مهايندىف © اوبعليو 8 مهليطاباىف ىا # اوضوخم مهرذف #9 مكتم رخ
 موب 9 ىلاعت لاقف مويلاكلذ رممف مثلاتقلاة با اهتغسأ 4 نودعوي ىذلامهموب اوقالي
 ىلا مهناك #9 ىعادلاةباجا ىلا ىا *# اعارس #8 روبقلا ندي ثادجالا نءنوجر 2

 مان :صالاىصوداصلاونوالا من نر ااا رك فلا

 ثادجالا نءنوج ري مهناةي الاىنءمونوعرمسب ىا #نوضفوبإ# اهنودبعبا وناك ىلا
 ةعشاخ 9 اهوملتسيل مهبصنىلا نوقبتسي اوناك ام هيلا نيقيبتسم ىعادلاى لا نوعرسي
 ىذلامويااكلذ ُُظ ناوه مهاشغي ىا © ةلذ مهقهر 3 ةمضاخ ةلملذ ىا 0 مهراصلا

 لعاىلاتوهناحعس هللاوايندلا ىف هن ودع ودا وناكىذلا ةمايقلاموب ىنعي # نودعوي | اوناك

 0" نورشعوناُث ىثو ةكم مالسلاو ةالصلا هملع جى ةرار 5

 رذنا نا هموق ىلا احون انلسرأللا لجو نع هن

 | #0 افرح لوعسلاو ةعسلاو ةئايميتوةلا نور و ةعراوناتئاموةبا 3

 ىأ نور ريمض نه

 ىنعي ( مهراصبا ) ةلياذ

 مهقهر) مهتاذلاهن ومفرإال
 كلذ) ناود مههاشغب( ةلذ

 (نودعوباوناكىذلامويلا

 هب نويذكي مهو ايندلا ىف
 مالسلاهيلع حون ةرو- 9
 نورسشعو نامت ىهو ةيكم

»6 
 (ميحرلا نمحرلاهللامسب )

 لك( اع دن انلسوا انا
 نه كالا ةيبايرسلاب ءاثعم

 فوخ(رذن أنا هموقولا (

 (نيق ويسك نام و) مهم

 لدن نا ىلع نيزحا ب

 مهكرا(مهرذف) مه:ءاريخ

 نيثزهتسملا ىني دمجشاي

 ىف ( اوضو ) مهريغو
 اًوزهي (اوبءابو ) لطابلا

 (اوقالي ىتح) مهر فكيف
 ىذلا مهول )اومءاعي |

 مث باذعلا هيف ( نودعوب

 موي ) لاقف نوكي ىتم نيب
 ( تال اينو رخ ا

 اعيرسر ويلا نممهحورذ

 (. ميحرلا نمح لا هللامسإ )ل 8 نورمشعو عسنو ةئامعست اهفورحو نورشعو عبرا و ناّسام اهئاككو نورسشعو :



 001 وفتحت نوك رسل نأك نوقرتفم مهن ىرخالا هيلا ىزتتن م ريغ ىلا ىزتعت ةقرفلك ناك ةوزع اهلصاو

 ىئلوَشاك ةنملا ءالؤه لخدنا نولوّدو همالكب نؤزهتسيو نوع اقرف اقرفواةلح اقلح ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 (الك)نينم ملاك ( ميعن ةنج) لضفملا ىوس ءاخلاعقو ءانلا مغ ( لخ دينا مهنه 'ىصا لك اطيب أ)ت تازئفمهلبق اهئاخدناف

 ةفلعنلا نم ىا (نولعللاهم مهانقلخ انا )ةنلا 05٠«- زهذ- لوخدىف ؟نو رشعلا وعساتلاءزيلا) مهعمط نع مها عدر

 هللا ل وسر لود نوقلح نوكرشملا ناك ىرخالا هللا تست ليلا ل ةقرف لك ا اراعشا مهب كلدلوةر رذنملا

 4 ءىما لك ع مطيأ 9* همالكب نونزهتسإو اقل اقلح ماسو هيلع ىلاعت هللا لص | أ نم ىعس د هناي

 7 طفااهيف نوكنل هلوهام 0 ول مهلوقل راكنا وهو 0 7 ميعل ةنح لذدب ثآلا| نوف رمش نإ ند رك

 # نوملعي امم مهانقلخانا قف عمطلا اذهنع مهل عدر 6 داك 00 مهنم اظح نولوشو مدقتلازوعدبو
 ٍإ مكتسي 1 نف سدقلا ملاع بسال ةرذق ةفطن نم رقع م دا ىنعملاو هل لل.اعت ظ 4 مهليق ةنلا تايم

 لجانم نوقولخم مهنا وا اهاوخد دعّمس مل ةكلملا قالخالا,قلختش لو ةعاطلاو ناميالاب | ةفطن ند ا
 نيلماكلالزانمىف ًاوبتي مل اهلمكتسي مل نف لمعلاو ملعلاب سفنلا ليمكك وهو نوملعيام | م45 مدأ ب انقل اك

 ًاضرفاهضرفىلع عمطلا اون ىتلا ةيناثلا ةاشنلا ناكما ىلع ىلوالا ةاشنلاب لالدتسالاوا
 لع نورداقل انا براغملاو قراشملا برب مسقأ الاف »2 هنع مهعدر دعإ مهدنع اسما

 لا ىلص ادم ىطعن وا مهنم لثما قلخمي ىتانو مهكلهن ىا © مهنم اريخ لدين نا |

 : راضنالا وهو مكنم د ريح وه نم مكلدب ماسو هيلع ىلاعت

 ١

 لخدي ال نأ كك نهو

 رق ناميالاب الا ةخلادحا
 هل نامياال نءاهلخ دينا ملل

 ( قراشملا برب مدقاالف )

 (يراغملاو) سمشلا علاطم
 نورداقل انا ) اهبراغمو

 ) مهند اريخ لدم نا ىلع

 قا ىنأن و مهكلهن نا ىلع
 هلل عوطاو مهنم لكما

 ةاعم سابع نبا لاق 802 كرمالك عطب ل ةقرق ْ

 1 ,ذكدقو نومعتيو نولسملا اهلخدي أك ميعنلاةنج لخدينا مهنم لحجر لك عمطي 1

 | # نولي امم مهانقلخانا #9 ىلاعت لاقف ًادتبا مث اهلخدي ال ىا « الكف ا
 اوقف مهلا ىلع سانلا هللاهبت هغضم ند 2 4ةلعن .مث 0 ند ةردمت دسملا ءايشالا نم

 نامالاب ةنْلا نودحوت_سبوةفرعملاب نولضافن امناو دحاو “ىثو دحاو لصانم

 لاىلص هللالوسر لاق لاق شاجح نب رمشب نع يبلعتلادانشاب ىوغبلاىور ةعاطلاو ١ لك عمطيأ ) اةلح اقلح
 نا 0000 هللال وش لاقف هعيصا اهلع تت دك امو قصلو مث سو هيلع | لخدي نا مهم *ى سمعا

 تشمو كتلدعو كتيوس اذا ىتح هذه لثم نم كتقلخ دقو ىتزمل ىف ا مدا | در ودو ( الك ميعن ةنج

 هصتا تاق قارتلا تغلب اذا ىتح تعنمو تعمش دينو كنم ضرالاو نيدرب | لاغو مهلخدي ال مهلع
 | ىنغمىف للقو دائسا الب هريسفت ىف ىزوّلا نبا هجرخاو ةقدصلا ناوا ىناو || ( مهانقلخ انا ) اقح الك

 انعم ليقو 5 لقعلاو باوثلاو ىهنلاو ىمالاوهو نولي ام لجانم مهانقلخ انا 1 (ن ولعيام)ةكمرافكى نب
 ظ )و لقعالو مكالب ماهبلاك مهقلخم ملو نولقعيو نولل نمم مهانقلخ انا ( مقاالف ) ةفطالا ىندي

 | مون ل” قرمشم ىنعل ِ براغملاو قراشملابرب #3 هلا مدقت دقو مكاو ع (قراشملابرب) مقال وش

 | ايين لدن ا ىلع نورداقل انا 9 هيرغمو محن لك قرمشم ىنعي لبقو هيرغمو ةئسلا | فيضاإو ءاققلا ىراشم

 هل عوطأو مهنم لثمإ قلختنا ىلعو مهكالها ىلع نورداقل انا هاسنعمأ ؟# مهنم | لاجل ىزاعم (ثراغملاو)

 1 6 امو ) نيبرغملل كلذك و الزتهنونامو ةثام فيصلاو ءاّمشلاقرشانابرقموناقرشم اهو فيصلاو

 ا اذ ىف نيمو. ةنسف سمعلا علطت نيب رغملل كلذكو الزنهنوءيسوعيسوةئام فيصلاو ءاتثلا قرشمل لاَشو

 لوس ( مهنم اريخ لدرننا ىلع ) مسقلا ناكاذها و (نورداقلانا) دحاو لزنمىف نيمو ىف برغت كلذكو دحاو

 0 هلل عوطاو مهنم اريخ مهريغب ىلا و مهكلهت



007 

 كا

 نوزواجتلا ( نوداعلا مه كعاوأف ) تاكولملاو تاجاوزلا ريغىا ( “كلذ ءارو ) احكنمياط ( ىتتبانف ) ظفطا
 مهنيذلاو ١) فكلاب ءانقسالاو متاهبلا و ناركذلا ءطوو ةعتملاةهرح ىلعلد ةلالاودفو مارحلا ىلا لالطا نع

 نذلاو 2 نينمؤملا 200 هريسفن قبس 3 نوداعلا مه كئاواف كلذ ءارو ىنتبانا

 مه نيذلاو 9 مهتانامال ريثك نبا ًارقو نوظفاح ©« نوعار مهدسهعو مهتانامال مه

 هللا قاوتح نمل سلمان لع نوسالوو و كحال نوال ب 5 نوُئاق مهتداهشب |

 ىلع مهنذلاو 3 عاونالا فالتخال مهئاداهشب صفحو بوّقعإ ط رو دابعلاقوقحو |

 و نو اهوا رك نادك زاايإنا ارش نوعاريف © نوظفاحي مهتولص ا

 مظن ىفو اهريغىلع اهتقاناواياضف ىلعةلالدالنيرابت ءاب ! ا والوا اهبمهفصوو ةالصلا |

 نيذلا لاف 9 هللا باوثباهيفا«نومركمتانج ىفكئاواإ## ىنكالتاسفلابم ةالصلا هذه |
 6 ن نع لاعشلا نعو نيعلانع 8نيعرسم 6# نيعطهم # كلوح 46 كلق اورفكا|
 ناكو وزعلا نه ادلع اهلصاو ة هلع ىش اقرف ا

 نومهوَش ىا 7 نواقمهتداهشب مهنذلاو » ىلاءت هلوق ثمل هك هريس 1

 اهصخ هناالا تانامالاةل جنم ةداهشلاءذهواهنوريغب الو اهنوقكالو ماكهلادنعابف

 دارا لبقو عييضتو تومت اهكرتفو رهظتو قوقحلا ايحت اهب نال اهلضفا ركذلاب |
 مهنبذلاو 1 اهبلعفطع اذهلو هل كبرمشال هدحو هللاالا هلا ال ناب ةداهشلا ةداهشلاب |
 نم ىنمي *# كئلوا © ىلاعت لاقف ىف عاق د 6 نوظفاح مهتولص ىلع ا

 اف ىا « اورفك نيذلا لاف 8 ىلاعت هلو * © نومركم تانج ىف © هتفص ه

 رظالاىعدمو مهقانعا ىدام كيلا نيانقم نيعرمسم ىا 0 نيعطهم كلق 3 مهلاب |

 هللاىلص ىنلالو> نوعمتجم اوناك رافكلان م ةعامجيف تاز' كوحت نيعلطتم كللآآ|

 نورظنم مهلام ىلاعت هللالاف نا هب نؤزهتسو همالك نوعتس م هيلع | ا

 لاك مثلا نءو نيِعلا نع 9 كنم نوءعتاع نوعفشال منو كدنع نوسلجو كيلا 1

 تاعامح نوزلاو اقرفو اقلح نيعمتمم هلاهث نعو هني نع اوناك مهنا ىنعي © نينع |
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 مدقلا 0 نر ةايضديعر 01 مهنيلاو ن نود داعأ | مه كئاوأف كلذ ءارو ىتأَن كَ

 لفاونالىرذالاوضُنارفلل

 راثكتسالاا,ماعماودلاليقو
 نا اهماع ةظفاحلاو ان

 وا اهتيقاوم نع عيضت ال

 ىف اهؤادا اهباع ماودلا

 اهلع ةظفاحملاو اهتاقوا

 اهئاحاوو اهناكرا ظفح

 (كئاوا) اهبادا واهتئسو

 ىف ) تافصلاهذه باكا

 اها( نودركما تان

 دك ( لادش) نارح

 نات ولت الوطق
 اورفكن يذلا )هنعهللاىذر

 لومعم كوحن ( كلق

 لاح نيع رسم ( نيءاعهم)

 نع )"اورفك ئذلانم

 نع ( لامشلا نعو نييلا
 ملثسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نيع

 لاح (نبنع) هلامشنع و

 2 3 كيف ا

 ءارو ىتسان ةد0) لالا

 لها (كلئاوا )نوظفاح ان تاقوا ىلع ١ 00 1 واص ىلع مهنيذلاو ( 0 56 01 اوعداذ ١

 ) ع لامسشثلا نعو نيعلا نع ) نيقر فتم كلا نوثدب ل كيلا نب رظا (نيعطه٠) كلوح («كلق) مهربغو

1 

 نيئربهسملاةكمزافك ( اورفك نذلال اه ) اياذهلاو 'كحتلاو باوثلاب ( نومركم )نينا ( تانحىف) ةفصلا | ١

ْ 
| 
| 



 يا

عم قح مهلاوما ىف نيذلاو ) هنع هللاوذر دوعسم» ّن .|نغ
ةردقم اهنأل ةاكزلا ىععل ( مول

 0 و ةقدصوأ ةمواعم 

 3 كلاس لا نع ففعَس ىذل ( مورحلاو ) لأسي ىذلا تالا ةيولعم تاقوا ف لك ل ىلع لجرلا

 ااا زحلامونىا (نيدلا + همز موو وداص ؟نورشعلاو عساتلاءزجلا) نيذلاو) مر يم اينغ

 ,مهنيذلاو ) ةما.ةلاموب

 (نوةفشم مهب رباذعنه

 هلو ضرتعاو نوفناخ
 (نومامريغمهب رباذعنا)

 ىاورمتىبا ىوسزمهلا

 ىف غلاب ناو دحال ىفذيال
 هنمأي نأ ةعاطلا ود اهتجحالا
 اححرتم نوكينا ىَنْسو

 ءاحرلاو فوسألا نيب
 مه-+حورفل مهنيذلاو )

 (مهحاوزا ىلعالا ن وظفاح

 1-32 وار مهلاسن

 مهناف)م هل اماىا ( مهناعأ

 كر ىلع ( نيمولم ريغ

 قدح مهلاوءاىف نيذلاو)

 مهلاوماىف نورب ( مولعم

 ةاكزلا ريغ امولعم اح

 لأسي ىذلا ( لئاسلل )
 ىذلا ( مورملاو ) كلام

 لاق وهدمينغو هرجامرح
 ىنثال ىذلا فرت اوه

 هوقو هتشدم# هتفرح

 ىذلا ريقفلاوه لاَشو

 الو ىطعب الو لأسيال

 نوقدصي نيذلا و) هب نطفي
 باسحلامويب (نيدلامويب
 نم ممهنيذلاو ) هف ام

 ( نوقفشم مهلر باذع

 مهب رباذعن نار نوف 1

 مهتايمل (ن 21 ناس

 أ

 نيمولم ريغ مهناف مهناعا كككلن اهوا

 00001 |. اهنف ةثالث وماي لصحم اغا ادعو هولا لك ١ ىلع تيغلا اهب اياب

 مولعم قدح مهلاومأ ىف نيذلاو © أ

 ظ
 ظ

 نيمولم ريغ مهناف م كنان كلش اهارا مهجاوزا ىلعالا نوظفاح مهجورفل

 || د نيدلام موس نوقدصت نذلاو# مر اي ع ليف لاؤسلان ع فقعتملا ريقفلا ىنعلا |

 | © لئاسلل #8 ةفظوملاتاقدصلاو تاور مولغم تح بل مهلاوماىف نيذلا و8 لغاش

 || نوقدصإ نيذلاو 9* مرجف اينغ بسيف لأسبال ىذلاو © مورحلاو للف لأسي ىذلا
 | ةبوثلاف اعمط هلام فرصيو هسفن بغتي نا وهو مهلا مءاب اًهدصت #* نيدلا موس

 ل ىلع نوشاخ » نوةفشم مهبر باذعنم مهنبذلا و ل نيدلاركذ كلذلو ةيورخالا

 ” اننا دحالىئتيال هنا ىلع لدي ضارتعا © نوءأمريغ مهبر باذع نا 9 مهسفنا
 | مهحاوزا ىلع الا نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو #9 هتعاطف غلاب ناو هللا باذعنم

 ظ "ناو تاقوالا نم 0 اغار ناو اهئادا ىلع او.طاوبنا ا لع مهما دا ىنعم

 وهو اهلاحي ماقهالا ىلا مجرت اهيلع ةظفاحلاو اهتقو لخد اذا اهربذب اهنع | واغتشيال

 ا )01 00 ةذلملل ىهاطلا ناكملا داضراو ةراودلازتشو ءوشولاب ةلاغتشاك ةالضلل
 أ لجو نع هللاىوسامىلا تافتلالاو ساوسولان ع هفيرفتو !هقولوخدب

 ا رضاح نوكيناو الاعمالو انيمي ةالصلاىف تفتلبالنا ىهف ةالصلل ةئراقملا رومالا اهاو

 !ةجراملارومالا اماو اهدوجتسو اهعوكر ماهئاو فوخلاو عوشخلاب اهميمجىف باقلا
 ا العم هنم ليقتال نا فوخو ةعمسلاو ءايرلانع زرت< نا وهف ةالصلا نع

 'عجرت ةالصلا ىلع ةمواذملاف باوثلا ب بلطو اهلوبق لاؤسىف ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو

 | ىانع هدنسب ىوغبلاىورو ام انهو اهلاوحاىلا عجرت اهيلع ةظفاحلاو اهسفن ىلا

 1 نوكاد مرطسلا ١ إع مهنبذلا لجو نع هلوق نع صاع نب ةبقع الأس لاق ريا

 ةفلخ الو هلاعش نع الو هنيب نع تفتلل ىلصاذا تكلم ال لاق ادبا نواصي نبذلا مها
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 | اجرح ةقدصلا - ند م هسفن نع لدحرلا مطظوب ناب كلذو عوطتلا ةقدصىه ليقو

 4 رهط ىاناأب ىذلا ىنعي # لئاسلل 8 ةمواعم تاقواىف بدنلا ليبس ىلع

 تلقلا قلتو

 . ةمولعم ةردّقم مما ةضورفملا ةاكزلا ىتعل

 مهنيذلاو ف ةءايقلاموي ءازجلاو رشنلاو رشحلاو توملادعب ثعبلاب نونمؤي ىا
 أنا # ىلاءت لاقف فوخلاكلذ دك أ مث نوفئاخ ىا ©« نوقفشم مهبر باذع نه
 5 تاججحاولا ىدأ هناب عطقلا هنكميال ناسنالاا ىني © نومأم ريغ مهب باذع
 ا نييناحلا نم ريصّش خدم عئو نؤك ,دق لب ىعدي م ةلكلاب تاروظحلا تنتحاالو ىتش

 7 هلوقو * ءاجرلاو فوخلا نب ني فا[ وكت نأ ىئشإ مرد الف أ مهنذلاو #9 ىلا لاكن

 «(نف) عبرالا ) مهجاوزا ىلءالا ( مارا نع نوفعي ( نوظفاح مهجورفل مش نيذلاو) مد نو نامالا

 | تكلماموا )



 اهبلا هريصم ناكال وا ككلها ىا هللا كاعد مهلوق نم كلهتوا ىلا ىلا قفائما رئاكاي مهماعتاب (وعدت) تاكا

 قح دؤي ملو ءاعوف م 01 ) لاملا ( عمجو )ةعاطلا نع (« ىلوتو ) قألانع 0

 هدعبامءريسفت امهنع هللا ىضر سايعنبا نع(اعوله قلخ) هتمنيلصملاءانثتسا عصي لنا هيديرا ( ناسنالانا) هنمدلل
 سم دنع ع زجلا ةعرسس ؟ جراعملاةرو- ) علهلاو ( اع 2 رياه سم <[ 6ا/ زيم> اذاو اعوزج رشلا هسماذا)

 ةظلتم ىنعع ىلا 0 ةلقتنملاوا دك 1| لاخلا وا صاصتخالا ىلع بصنلاب' ةعازنا

 لوكا ع نديم 8 وعدن #3 نا ىو ةاوشعمج وا فا رطالاىوشلاو

 اهتنابز وعدن لرقواهنعرف نم اهراضحاواهبذج نمزاحم * بيرلاهفنا وعدت * ةم رلاىذ

 *6ىلو تو قللا نع 46 ربدا نم #9 كلها اذا هللا ءامد مهلوقنم كلهت وعدت لبقو
 المات و اصرح هزئكو ءاعوف هلعْط لالا عمج و4 دان عمجو #9 ةعاطلا نع
 رضلا 46 رشلا هسم اذا 8 ربصلا ليلق صرحا ديدش 4 اعواه قاخ ناسنالا نا لأ
 كاسمالا ىف غلاري © اعونم #9 ةعسلا 6 ريخلا هسم اذاو 2 عزطا ذكي ## اعوزج ِ
 ذاو 5 اع 0 لج عئابط اهنال ةقق# وا ةردقم لاوحا ةنالثلا فاسوالاو

 , تافصلاب نيفوصوملل ءانثتسا © نيلصلاالا © اعوعنا ىرخالاو اعوزط ف را ىل والا
 ا-ها تافصلا كلت ةداسضمل لبق ةروكذملا لاو> الا ىلع نيعو.طملانم دعب ةروك ذل
 ءازجلاب نايالاو قالا ىلع قافشالاو قحلا ةعاطىف فارغتسالا ىلع ةلاد اهنا ثيح نم

 هاامهنالا نع ةئشان كلو لجاعلا ىلع لج الاراثباو ةوهشلاارسسكو ةبوقعلا نم فوألاو)
 اهنع مهلفشيال © نوُعاد مهتولص,لع مه نيذلا 9 اهيلعرظنلاروصقو لجاءلا بح ىف

 ىاهك ىدانم » اه ىلا انا ل هك ضد غب ةفارطاو ميج اح 0
 لاقل ملا قفاتماب خلا كرشماي ىلأ ذل لوقت قطا نع فا 6 ىلوتو 9 نامالا نع

 ريطلا طقتاب اك مهلعقتلت مث عصف ناسيا مهئامسأب قفاثملاو رفاكلا وعدت سابع نا

 عمجو 3 هللا 0 ىا هللا كاعد رخ .ال ىبارعا لاق بذعت ىا وعدن ليقو بلا

 ناسنالا نا 9 هنم هللا قح دؤي ملو ءاعولاىف لاملاعمج نم وعدنو ىبي « ىوأل
 الي ئاحيحش لبقو لحم ال ام ىلع صيرملا عولهلا سابع نبا لاق # اعوله قلخ

 ديتملا 25و صولا هدي علهلاو باقلا قيض ليقو اعوزج ليقو اروي لقو

 هسم اذاو اعوزج يعلاهسم اذا ## ىلاعتَهلوق وهو هددتاام هريس سانع نا لاثلا
 ناسكنبا لاقو قفنب مل لاملاهءاصا اذاو ربصي مل رقفلا هباصا اذا ىنعي © اعونم ريخلا
 ىلع ريصلاو بحب ام قافنإب هديعت مث هركب امم برهيو هرسي ام بحي ناسنالا هللاقلخ.
 لجورع هللا ىثتسا مث هموم ىلع وه ليقو رفاكلا انه ناسنالاب دارا لق هركيالا

 هبفو دحاو ناسنالا نال دحاولا نه عملا ءاننتسا اذهو 4 نيلصملاالا #9 ىلاعت لاقف

 ضنا تلا نهو اتا وارو اب دس نوُماد ممولص ىلع مهنبذلا »عما نما
 | تلق نوظفاحب مهتول_ص ىلع هدعب لاق مث ن نومعاد مهحولصا ىلع كاف كفك تلد ناف.

 نك عنلاةع كو ءوركشللا

 ندع لانو ريا سم

 نعابامث ىهاطن. هللادع

 هللاءرسف دق لاقف علهلا

 نيباريسفت نوكيال وىلاعت
 اذا ىذلاوهو هريسشت نم

 عزاةدش رهظا رش هلا

 ه ل ريخ هلان اذاو

 هعبط اذهو سانلا هعئمو

 هعطاةفلا 2ك دووم وهو
 رسشلاو هعرش ةقفاومو

 ةعسلاريلاو رقفلاورضلا

 ةوعلاو. ضرملاوأ نيغلاو
 ىلع مهنيذلانيلصللاالا )

 مهتاولص ىأ (ممواص

 ئا (نومئاد') نبل

 ابنا لا رئاكلا اهنا
 951 نفر" قفاحملا

 نءاىلوتو) ديحوتلا نع

 رفكلا نهبتي ملو نامالا

 ايندلا ف لاما ( عجو )
 ءاعولا ىف هلع ( ىعواف )

 «ناسنالان ا )هنمهللا قح عنق

 (اءوله قاخ) رفاكلا ىنمب

 اصرخ اليم اروع

 عنم (اعونم ) ةعسلاو لاملا ( ريخلاهسم اذاو ) ربصيال مزاج (اءوزج )ةدشلاو رقفلا ( رشلاهسم اذاداكس

 ىلع مهنيذلا ) لاف مسن نيبمث كلذكاوسيل مهناف سما ةالصلا لها ( نيلصملاالا ) ركشي الودنم هللاقح

 امنوعدبالف راهنلاوليللاب اهياع نوميدي ( نوُئاد ) ةبوتكلا ( مهتولص
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 اونكمم ممهلغاشتلمهنكلو :مهنورصبي ليقف هرصبب ال هلعل ليقاميمح مح لأسبالو لاقامل هناك فتأتسموا مهايا
 عمج امناو مهيلع نوفخيالف ءامحالا ءامحالا رسب ىا ىناثلا ميلا ريض مهو لوالا ميما ريمض واولاو مهلؤاست نم

 َء ررلا دعن الاخ وأ لفن انيم وهو كرمشملا نع (مرجادوي) عن ميلا عقوم عش البعف نال نيميمعلل اهو ناريوشلا

 : ريغ ىلا ةفاضالل ءانبلا ىلع ىلعو اك تاير م نا ىدتفش وا ) مهو رمعس نم بوصنملاوا

 يوت ل ) نيندالاهتريشعو (هتليصفو 3/0 1ز#- حاو)(نورشلاو عساتلا هم اًضوهتي)

 7 ىننبام وا ءافخلا نود لغاشتلا وه لاؤسلا نع عناملا نا ىلع لدي لاح وا فانئتسا | | زمه ريغبو املا امنا هىضت
 ع لا دوب 2 25 مومعل نيريمضلا عمو هداوسو هحول ا لاخلا ةدهاشم نها [|اعيمح ضرالاىفنمو)ديزب ع

 ) هيج مش 2 ساللانم

َ 

 أ فانكساوا نيريمضلا حا نم لاح #هخاو هتحاصو هيث مو باذعنم ىدتشؤل
 | ه مهقلعاو سانلاب رقاب ىدتف نا ع ثسحن هسفنس مرح ل 5 لافتا ذأ لدي أ ىدتف ىلع فاطعءادتقالا

 باذع نوونتب او م جف قاسكلاو عفانأرقو اهنع لأسيو هلاحب متهينا الضف نع مرجملل مر 0ك

 # هيوؤت ىتلا و # مهنع لصف نيذلاهنريشعو 86 هتليصفو# بيذعت ىنهع هنال دموي بصنو | ال هلا ىلع هنو ةدادولا

 دا نيلقثلا نم # اعيح ضرالا ىف نمو # دئادشلا دنعوا بدنلاف هنمضت ||| هيجتنالو ءادتقالا هعفنس

 0 د اتسالا را لاا دوأ مايا يرعى ا د 8: || نا ( اها ) باذلانم
 رمش مهبموارانلل ريمضلا 6 ه6 اهنا 9 هجضنال ءادققالا نا ىلعةلالدو ةدادولا نعمر حلل | باذعلا ركَذ لدو رانلا

 هدو 3 ىوشلل ةعازت و هربخ 0000 ةصقللوا لدب وا ريخ وهو 3 ىلغا و“ 2 محرت مهم ري وهوا اهيلع

 ا ع نمقح ًأرقو بهللا ىنعب ىظللا نم لوقنم رانلل ماع ىلقو صلاةلا بهللا | ةصقلا ريمضوا ريخلادنع

 [الشال هملكي الف هميم رصيمو مهلأسي الف هتبارقو هاجاو هايا لجرلارصيفهبحاص || «ةعاذن ) دانا“ (ىلل)
 | [ندرسس ليقو هنشفت هلقشل ةلاح نع هلأسال كلذ عمو هميمح مالا ْ صاصتخالا ىبعواةدكؤملا لقد 0 9 نوكرافكإل م.راهنلان ع ةعاسس نوفراعس سابع نا لاقو هةسسقم 1 لاخلا ىلع لضفملاو 2م

 هجو داو_سب فرعيف رفاكلا اماو ههجو ضايسب فرعيف نمؤملا اما مهلوفرعي

 ا | تعا 6 كثموي باذع نم ىدتفي ول © ءارشللا نم ىا # مرا دوب » || ىلعدا نآل ربخ دعب ربخ
 ليقو هن ريشع ىا 4 هتليصفو هيذاو #:هنجوز ىا 3 هتيحاصو هيب 0 ةمايقلا | ( ىوشلا) ةعاز ىم

 ىف نمو 2 كيلا ىلا همضن ىا 0 هبوؤَت ىتلا © ينفالا ءايرقا ليقو هتلق ْ نيديلاك ناسنالا فارطال

 ! ىدتش هلا مْ هدب 0 واكو ءالؤه كلم ول ىنع هنا ىنعي 3 اعءيمح ضرالا ةاوش عم اد نيلجرلاو

 ادع نم هيجني ال ىا © الك# هللاباذع نم ءادفلا كلذ ىا # همجي مث 9 اءيجح | اهعزنت سارلاةدلج ىهو
 اكو اهئامسا نم مسا ىلظلو رانلاىنعي « لانا 9 ىلاعت لاقف ًادحا مث ءىش هللا ]| ىلا دوعت مث اهقرفتف عزت

 اكلي * ىوعلل ةعازن #9 بلت ىا ىطظلتت اهنال ىلظل تيوس رانلا نم ةيناثلا ةكردلا | مس
 ظ كلرعت الق فارطالا عر رانلانا ىنعملاو لق سيلامت نيلحرلاو نيديلاك فاراطالا 0 يشل الاغتشا

 ظ نود معلا عزنت لبقو نقلا بصملا عزت سابع نا لاقو ادلج الو انمح اهيلع هاربا سب( علا )ئع

 ١ دع ليقو كينان كيذف هلك أت مش ق6 فرد 2 هلك غامدلا ل 5 لقو ماظعلا / لاَمو هبااو لهج!ا

 عفرلاب اهريسغو ليوهلل

 ١ 9 ةقلح ) (هتيحاصو) هدالوا (هينر) ةماقلاموب ( ذْئموي باذعنم ) هسفن ىداشإ (ىدتشول)هباحاو رضنلا

 ١ 22 لضرالاق نمو اهلا ىف ) هبوؤل ل ( هنريشعو هتارشو ) هتليصفو )هماو هسا نم ) هْخاو )هتحوز

 انااهنا ) باذعلانم هللاهيجيال هيلع در وهو اقح ( الك) باذعلانمهللا ىا ( هيج مث ) اعيح ضرالا ىف نيو

 د نك ةقار>لاَشو ءاضعالا 0 نيلحرلاو نيديلاءاضعال ةعالق ( ىوشللةعازت )رانلاءامسا نم امسا ىنعل
. 
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 مظعا قلخوا هلضفل هدارفاو لمئاربج حورلاو كلذك ةقيقحلا ىلع هلال وا تابساحلاو

 قلعتم وهو بلق بارطضاو لاقل هبوشنال 43 الي |ريص ريصاف و ةكحالملا . 0

 ءاطبتساو رعت نع وا هرج امم كلذو تنعتو ءازهتسا نع ناك لاؤسلا نال لآل

 8 هنو ربمهأا © ءاقتنالا تفراش ريصافباذعلا عوقو برق ىنءللانال لاسب وا ة 2

 هم 9 ارق ءاناوإل مالا ن نم 3 اديعب 1 ءقلا حب وا باذعال ريمضلا

 لهم ند قا قبلا 0 0 نا مول ف ند 0 0 لد رمضمل م

 اناولا غوبصملا ىوصااك # نهعلاك لا_ّجلا نوكتو 9 تيزلا ىدرد وا تازافلال
 هتريط اذا ُِش وفنملا نهعلا تهشاوحلا ف تريطو تس اذاف ناولالا ةفلتخم لامجلا نال

 ريثك لانا قو هلا اييرق بيرق لاتسالو *6 اميج ميح لأسييالو ف جرا

 86 مهنورصبب# هلاح هنملأسيالوا مي نم بلطيال ىا لوعذملا ءانب ىلع لاسالا

 لئلا |١ ةأيعم لبقو ةئس كلا نك هر رادقم ناك موي هللا نم عفاد هل

 46 ريصاف و 0 مدقت هفو ةنم فلا نس هرادقم ناك موب ىف عفاو باذع

 صويا لبق اذهو هيف عزدال ىا #« دا اريص ل كابا مهييذكت ىلع 00 م

 ناك ريغ ىا # اديعب #8 باذعلا ىا © هنورب مهنا 9 كيلا 5 ةياب غسل سن مث لاتقل

 هوريف ريمضلاليقو بيرق تا وه ام لكزال ةلاح ال اّناك ىا © ابرق ءارنو)

 ةهح ىلع هن و دعي سل مهتأ ىعملاو 2 فاا نيسمح هرادقم ناك موي نا دوعإ | هل

 نوكتو» بذل ةضفلاك ن نضل 0 امسلان وكت مولا
 * نوملاك لاب

 0 لاما ع « اذاق كلذ وحن وا دوس 9 ضياو رمحا ناولا

 دولا فعضا وهو رمحالا فوصلا نهعلا ليقو حيرلا هتريط اذا شوفنملا ن
 م اليهم المر ريصت لاب اريغتت ام كواوأ

 هلأسي الوا ةعافشلا هلأسال ليقو هتدشو مويلا كلذ لوهل هملك, الو كلاح 5

1 
1 

1 
 ةمايقلامو لوهو صالاةدشل كلذو ايندلا ىف هلأسي 1 ه. قفرلاالو هيلا ناسا 1

 | ؛هناكما انيلع رذعتن الف انلع دين ريغ انتردق ىف يبرق. ةإزش نحو ةلاحالاو راكم

 | الوات ادوثنم ءابه ريصت مث اشوفنم انهع

 ىا ةفص ( مهلورصبب ) / محلا لأسبال ى ل ع نامي هاغشل هرب رق بيرق لأسيال ىا * اميمح منح لألل

 0: نيع بصن هشام نج ن٠ قواخم ةمايقلا ىف ى سل د معدد هيما تدرصلا 4

 لالؤَسَر ءازبتسالاه جو َلخناكامنا: ٍباَدَملاررآسَنلا لاسختسا نال لئاس لاسب قلتم (ر سانا 1
 اريص) هيلع ريصلاب سماق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر رجلا# كلذناكو ىحولاب بيذكتلاو ماسوهيلع هللا

 ةمايقلامو وأ باذعلا ىا «جراعملاةروس) فورا كلانا هذ ه نه قم (من) ع الو عزجالب (9 )

 ا الام ميسم (اديعب)

 دارملاف ةلاحم الان اك (امبرق

 ناكمالا نم دعبلا ديعبلاب

 بصن هئمدرقلا ببر ةلابو

 ( ءامسلا نوكت موي)

 كلذ ىف نكي ىا ابره

 موبفنعلدبوهوا مويلا
 (لهملاك ) عقاوب هقاع نأ
 ةضفلاك وا تزلاىدردك

 نوكتو) اهنولت ةياذلا

 فوصلاك (نهملاكلابجلا

 لابجلانال اناولا غوبصملا

 فاخم رحو ضِم ددج

 دوس بيبارغو اهئاولا
 ولا ف تريطو تسب اذاف
 شوفنملا نهعلا تهمشا

 لاسالو) حيرلاهئريط اذا

 بيرقلاسبال ( اميمح مح

 هسفنس هلاغتشال بيرق نع

 ىمحربلاو ىزبلا نعو |
 لتسللال فا نءاسبلا معَ

 الا ىا بدرق نع بيرق

 هسذي ذو يالو هب بلاطإ

 نيفرعم نيرصبم اميمح

 دمع اي مهاذا ىلع (ريصاف)

 ويف ) 0 امص (

 مياذع مب يرق نكت 00 7-5 0 رقدأ 17 1-0 ) م هكا

 (نوكتو) ةباذملا ةضفلاك لا اهو ترزلا ىدردك (لهملاك ) ا )0 ءاعسلا 1 لاقفن

 (مهنو رصس) ةبارقنع ةبارق ( اميمح مح لاسالو ) فودنملا فوصلاك ( نهعلاك لادا )ريس



 اىف اهادمدعي ودعاصملا فوم 22884 ز- جورملا ؟نو رشعلاو عساتلاءزجللا» عسضوم وهو جرعم عمج

 ( جرعت )لاقف عافترالاو

 ةكتالا1) ىلع ءايلابو دعصت

 ليربسح ىا ( حورلاو

 ركذلاب هصخ مالسلاهيلع

 هفرشو هلضفل مومعلا دعب
 ىلع ةظفح مه قلخ وا

 ةكئالللا نا م ةككالملا

 حاورا وا انيلع ةظفح

 (هللا) توملادنع نئّؤملا

 هسا طنهمو هشرع ىلا

 ا جرعت ةلص نه ( مويىف )

 ناس هرادقم ناك)

 ا] اندلا قرم ( ةنيل كلا
 وا كلملا ريغ هيف دعص ول
 عقب ىا عقاو ةلسص نه
 هرادقم ليوط موي ىف

 كنس ةلسا فلان وس

 نا اماف ةءايقلا مون وهو

 هتدشل هل ةلاطتسا نوكا

 ىلع هنال وا رافكلاىلع
 لق دقف كيذك ةقيقحلا

 لكل انطوم نوسمح هيف
 ددفابر ةماعلا نطل

 ظ نيباك الا نمّوملا نع كلذ

 (( جرعت ) تاومسلا قلاخ

 ىنعي ( حورلاو ةكئالملا
 || ىف )هللا ىلا (هيلا ) ليربح

 رادقم ( هرادقم ناكموب

 ةكئالملاريغ ىلع دوءصلا

 لاّشو ( ةنسفلانيسمح)

 ؤ
 ظ

 ركلاو عبسلا تاومسلا نم ةدحاو ل اك نحو ماع ها 0 رسم ليقام ىلع ام اًكذدلا ا

 ,ي> ولع نامز هيدير ةئس فلا نيس هرادقمناك مو:ىفلاق ثيحو كلذك شرعلاو ١

 تالاملانم هفام ةرثكل وا رافكلا ىلع هتدشل اما هتلاطتساو ةمايقلا موب هب دارملاو |

 اللسلاو ةالصلاهيلع ليرب> ىنعي © حورلاو ةكتالملاجرعت © ةفاتحم بتاسم ىلع |
 لاعت هللازا .نبفو هتاّرْثم لضفو ةف رسل ةكئالملا هيب ناكناو ركذلاب هدرفا اماو |

 ذم اذهو ركذلاب حورلادرفا ليوهلاو فيوختلا ضرعميف ةكتالملا ركذ انا |
 رادقم ناك موب ىف # لجو نع هللاىلا ىا © هيلا © ةكئالملا مظعا حورلانا |

 1 نم ىلاعت هللأ سمأ ىهثنم ىلا ةعباسلا ضرالا لقسا ند ىلاعت هللا ما ىهتنم نها

 ءاسىف هلك كلذ عطش كلملاو ةنس فلا نيسمح نم لقا ىف دعص امل ةعباسلا ءامسلا |( 6

 بيقلاموي نال مايالانم هديغ |

 كندلاىف اهيلصي ةبوتكم ةالص نم فخا هيلع نوكب ىتح نمؤملا ىلع ففخل هنا |

 و ىنالاو نملاو ةكئالللا مويلاشلذ باسح تلو ول ىلا للا لوذب لكلا
 باذعلا اذه ىتأي هللانم

 ناك موب ىف نيرفاكلا ىلع
 ةنسفلا نيسمحهنم غرش مل هللاريغ دحا ىلا قئالخلاةيساحم ىلوو لاش وةنس فلا نيسمخ هرادقم

 "اهنا ىعلاو لسْكللاو لدعلا ىلع اهادم دعبو جراعملا كلل عافترا ناببل فانئتسا

 قو ايندلا ىنس نه ةنس فلا نيسمُحم ردّش نامزىف ناكل نامز ىف اهعطق ردق ول

 اذ فلا نيس رادقك ءرادقم ناك مونىف هشرع ىلا حورلاو ةكّئالملاجرعت هانعم
 اعلا لفسا نيبام نا ال ضرف ول اهيف نافالا هعطش ام هيف نوهطش مهلا ثدح نه

 ظ 1 | رعقمو ضرالا زك سم نيبام نال ةشت فلا ناس ةريسم شر ,علاتاف رش ىلعاو

 !نه ل لعجاذا لاسوا عقاوب قلعتم موبىف لتقو اندلاع ئح !!بدحم ىلا ضرالا ند
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 الا ىب نم كلملاريغ دعص ول هنا ىنعملاو ايئدلاىنت-نم ىا # ةئس فلا نيس

 : ل لفتلا ةعلاسلا ضرالا نيام رادقم نأ 2 كلذ ن* ل لقا وا ةدحاو

 ره نسحلا لاق ةمايقلاءوي وه مويلا كلذ نا ليقو ةنس فلا نيسمح ةفاسم شرعلا

 زود ةنس فلا نوسمح مويلا كلذ لوط3رادقم نا ىنعم سيلو ايلدلاىنس نم ةنس

 ارخا ال دودمت موي هنال رخا هل سيلو لوا هل ةما

 ابعنبا لاق نينم وا! نود رافكلاقحىف لوطلااذهو اعطقنم ناكر خآ هل ناكولو

 هدئس ىوغلا ىورو ةئس فلا نيسمح رادقم نب رفاكلا ىلع نوكي ةمايقلاموب

 مح هرادقم ناكموي ملشو هيلع هللاىلص هللالوسرل لبق لاق ىردخلا ديعس ىبا

  ىمفن .ىذلاو مث ملسوهيلع هللاىلص هللا ل وسر لاف مويلا اذه لوطا ا اة فلا

 امج ىف هنم غرشب مل هللا ريغ مويلاكلذ ىف دايعلاةيساحم ىلو وا هانعم سابع نءا لاقو

 ةو ايندلا مايا نم موب فصن رادقم ىف اهنم ىلاعت هللاغرشبو ءاطع لاقو ةئس فلا

 ةو راهن نم ةعاسىف هنم غرفا انثاو ةنس فلا نيس ىف هنم اوغرش ل مهتيساحم

 01| نوكي اذه ىلعف ةنس فلا نطوم لك انطوم نوسمح هيف ةءايقلاموي وه نامي



 مد ل 1 هللا م 1-0

 ءاعساا نم افسكانيلع طقسأف لاق هناف لهجوبا وا ميلا باذعب انا وا ءاعسلا نم ةراح | اندلع نانا ءكدنع ند قحطاوه اذه ناكنا لاق هناف ثرحلان رضن وهلئاسلاو ءايلا ا لمفلا ىدع كلذلو ءاعدتسسا ىنمب هب عاد امد ىا 6 عقاو باذعب لئاسس لأس 9 |

 لاق ششيرق ةغل ىلع لاوسلا نم'اما وهو لاس صان
 بصق ملو.تلاس امب ليده تلض © ةشحاف هللا لوسر ليذه تلاس ظ

 روغااك لئاسلا

 ىفوا ردب لتق وهو ايندلاىف اما هعوقو ققحتل لعفلا ىغمو باذعب داو لاس ىنعملا

 عحناو عقاوا ةلصوا باذعا ىرخا ةفص  نيرفاكلا 8 رانلا باذع وهو ةرخ الا |
 مها ىنعم لاس نيمضتا اذه ىلع ءابلاو اباو> ناك باذعلا هب عش نمع ناكلاّوسلان

 6 جرامملا ىذ © هب هتدارا قلعتل ة 0 0 #« مفاد هل سيل
 اف د ع ليكلاو 0 ايف ديلا تالا ىهو دعاصملا ا ْ

 ىنمي ردصم ليسلا ْنا ىلع ليس لاس 'ىرق هنا هديؤيو ناليسلان مو

 ه2 ميحرلا 0 هللا مب 2 ا

 ةغل هلا لوالا ناهجو هيفو ةزمه ريغب *ئرق * لئا_سلأس لجو نع هلوق ١*
 داو لاس للقو باذعب داو مهيلع عفدنا ءانعمو لي انه هنا ىناثلاو لاؤسلاىف ١

 ذالا نع كج تاذعا 97 'كا وسلا نما ةومهلا 0 لاس ةرقو منهج ةيدوا ندا ْ
 باذعلا كلذ ناو لزم نه ىلعو ناكر كرا * عقاو 9 باذدع نعى ا نع ىنعع 1

 مهفوخ امل ةكم لها نا كلذو 3 0 0 ايررع ىلاعت هللالاقف
 وهن 1و باذعلا اذه لها ن ه٠ ضعبأ مهضفإ لاق باذعااب سو هيلع هللا ىلك 0 |

 وه ىا نيرفاكلل عقاو 1 لئاسلأس ىلاعت هللالزناف هولأ_ف ادم عار
 اذهون رفاكلل اعقاو اااذع بلاط بلطو عاد اعد هب الا ىنعمو ةلص ءابلاو نراك

 اذه ناكنا مهللالاقف باذعلا لأس و هسفن ىلع اعد ثيح ثركلانب رضنااوه لئاسلا ظ

 سابعنبا لوق اذهو اربص ردب موي لتقف لأس ام هب لف ةيالا كدنع نم قلو

 اما هوبلطي موا هويلط ءاوس ةلاحال مهب عقاو باذعلانا ىا 4 عفاد هل سبل 0
 عفاد مهنع هعفديال ةرْح الاف مهل عقاو باذعلانال ةرذ الاف اماو لتقلاب امندلاىف 0

 ن رفاكلل للا ننم رداضلا باذعلا كلثل سيل ىملاو لاند نادي ىإ كن
 جراعم هام تت ازمات ىَد سابع نا لاق 3 جراعملاىذ 9 م6:ع قل . مقا

 اهيف ةكئالملا جرعت ىتلا دعاصللا ىهو تاحردلاىذ ليقو اهبف جرعت ةككتالملا نال

 _قلخلاىلا لصت صو بتارم هماعتاو هلاضفا نال. كلذو معنلاو لضاوفلاىذ ليقو

 | نباو عفان ارق مهباذعب لجمتسا ماسو هيلع ىلاعت هللا لص لوسرلا وا ءازهتسا هلأس ا

 اذهناكنالاق ث رخلان ا ُئ زاعملاةر وشو رضتلا وه (:لئاتخ .هيو] مو رح لاس لاس )|( ميح رلا نمح اقام 0

 رطماف كدنعنم قطاوه

 وا ءاعسلا نم ةراجح انيلع

 وه وا ميلا باذعب اذا

 اعد ماسو هياعهللا ىلص لا

 انو مهيلع باذعلا لوب

 ىدع اعد هه لاس د :

 عاد اعد لق هناك هتيدعت

 كالوق نم (عقاو باذعإ (

 هللطو هاعدتسا اذا اذكباعد
 نوعدب للاك هلوق هئمو

 ريغب لاسو ةهكاذ لكب اهي
 وهو اشو ندم زمه

 هنا الا اضيا لاؤسلا نم

 لئاسو نيلتلاب فذنخ

 (ن رفاكلل)اعامح از ومهم

 باذعي ىا باذعل ةفص

 نيرفاكلل ناك عقاو

 باذعلا كلذل ( هلسبل )
 ( هللانم) دار( مفاد 0

 عسقاو ىا عقاوب لصتم

 هل سيل ىا عفادب وأ هدنع نم

 ءاجاذا ىلاعآ هتهج نه عفاد

 ىا ( جراعملا ىذ ) هتقو

 ةكئالملل ءاعتلا عاصم

 (مي>رلا نمحر لاهللا مس )ل '

 سابع نيانع هدان_سابو

 زنا لال ىلاعذ لوقف

 رضنلا وهو عاد اعدل وهب
 (عقاوباذعب )ثا نا

 ىلع ( نيرفاكلل ) لزان

 نبرفاكلا نموهونب رفاكلا

 (عفاد) باذعلل ( هل سيل )

 ) جراعملا ىذ ) نيرفاكلا ىلع باذعلا اذه نك ( هللا نم ) (س#ة4هاخو انت: .|ريص ردب موي لق



 1 01 عججو دمم لتقنع ( هنع ) ةدئازن٠ ( دحان٠ ) نيلسملل وا سائل باطخلا (مكت. اف) هبحاص

 ه1 نإ رئلازاو (هلاو) هلير نم دحا ناب قرش آل ىلاعتةلوق هنمو ةعاما ىدمىف هنال دحا فوناك

 / ةرسكل ) نا رقلاناو ( هناو -*8# 09 ز#- نيبذكم كم مك نا نورشعلاو عساتلاءزجلا) ماعنل اناو نيقتمال )

 هلنيبذكملا هب (نرفاكلا
 نيقدصملا باو اوار اذا

 نا رقلا ناو هب ( هناو)

 نيقيلا نيعا (نيقيلا قط )

 | مسق ) نيقيلا ضحو

 سف ( مظعلا كيرر مسا
 وهو مظعلاهعسا ركذب هللا

 هللا ناحس هلوق

 ودكم جراعملاة روس

 ِ ةيا نوعبراو علرأ

 ن. مكنم اف ) هبلق طايل

 * لوس ( نيز>اح هنعدحا

 2 دحا كد سماق

 مال_باهيلع دم نع

 نا نذل ىنعل )ع هناو (

 (نيقتمال) ةظء(ةركذتل )

 شحاوفلاوكرشلاورفكلا

 (نيب ذكم مكمن مستلاا و)

 نا رقلا ىنعإ ( هاو )

 ىلع ) ةمادن ( ةرسحل )

 الا موب ( نيرفاكلا

 نا رتلا سن.( 91)
 إ] انّساقح ( نيقلاقحل )

 ليربج هب لزت ىمالك هنا
 لاشو م را ل

 ظ نم تر 5 ىذلا هلاو

 | ىلع ةمادنلاو ةرسسجلا

 'ك مر عسف) ةماقلاءوبقم ادنلاو ةرسسجلا 0 نوكَت نا انيَماقح لود نيقيلاّقط نب رفاكلا

 ادد ىلا ةروسلا نمو# ئش لك مظعا ميظعلا كبر ديحوت ركذا لاّقيو ( ميظعلا ) كبر ىماب لصف ( كبر

 © نوتسو دحاو ةئامامث اهفورحو ةريشع تسو ناتئام اهتالكو نوعبراو عبرا اهنايآ ةيكم اهلكىمو جراعملا اهيذ

 افصو نيعفاد # نيزجاح 9# لوتقملاوا لتقلا نع  هنع دحان.٠ م 5 اف #9 ةوقلا |

 ”لوقتاب ىضرلانع هل اهيزنت ميظعلا هما هركذي هللاعسف © ميظءلا كير مساب عسف و | 0 هاش 1
 ةقاطاةروس- ارق نم مالسلاو ةالصلاه لع ىلا نع * كيلا ىجواأم ىلع اركشو هيلع

 اريسي اناسح هللا هيساح |

 1 ا

 هناو #8 انعم ىلع 1[ ا

 51 ند تاون ند كد ا -_ نافعا كر ىلع نومدُس مهلا ىنعملاو ةمايقلا موب ول |

 عا ىلاعتو هناعس هللاو كيلا هن ااحال |

- 

 006 ناعلا لقو هيجل هن يرضتو فر 1ك + لاتقلا ذخأ, دم

 | اد ةركذتل # نا رقلا ناو © هناو 88 سائل نك اع هناك دحال

 ةرسخل هناو إف مهبيذكت ىلع مهيزاجتف ** نييذكم مكتم نا ماعنل اناو ف هب نوعفتنملا |

 هيف بيرال ىذلا نيقبلا 6 نيقيلا قل هناو ف نينءؤنملا باوث اًوراذا 6 نيرفاكلا ىلع |

 « نوعبداو ميذا اهيار و ةيكم جراعملا ةروس ف

 آد الاطا كلذ نوكف هنكو 0 هضراعل ن نه هل ضش ناب هيلع هج

 انداكلاب قداصلاه.تشيال ىت- يذكلا لوقلا كلذب ىلكتلا : ةوق هنع بلس ْناءاماو

 | 015غ نع اننوزج نيمئام ىآ # نيزياخ هنع دحا نم مكنم اف 89 هتمن نا اماو
 و ءانبقاعل هملكت ول هلا هلع عم مكلجال ائيلع بذكلا ملكشال ادم نا ىنمملاو

 دحا فصو وهو عملا ظفلب نيزجاح لاق امناو هنع انتبوقع عفد ىلع دحا رده

 ' الابار نم ليت هلان هقسو ال هنا كالذو نأ رتلا ىنب <
 0 ةركذتا 99 ىلاغت لاقف وه ام نيب .لسو هيلع هاىلص

 ف © نيبذكم مكنم نا ملعل اناو #9 هللاباقع قانا ىا © نيقتملل 9 ةظمل ىا

 م نررفاكلا ىلع ةرسسط 0 نا رقلا ىنعي ِ هناو 0 نا رقلاب بذك نا ديعو

 ّْ 0 0007 رآلو كشال نيمو ةق نالطبال قمم قحا هلا ءانمم © نيقيلاقط هناو ©
 هأ كلعح نا ىلع هركسشا و مظعلا كبر 27 ىا # ميظعلا كير مدار عسف وف

 عيدا ئعو ةيكم جيراعملا ىمستو لل ةروس ريسفت 9

 ةتاهعبساو هل توات مزإو ناكامو هبا نوعبراو اك

0 

 ' « ةل
 نو نعول هو



 9 1 ضراهذده لاش مديعلا ىف :«ءهقةلقلاو 0 أ ريغ ىفوك لاذلا فقل

 مكدانع طرفل اليلق أ_ةدصت هقدص مكل رهظال نوقدصت 6 نوئمؤتام اليلق 9*
 كلذافالبلق اركذتن وركذت 6 نورك ذئامالبلقإ## ىرخ ان وعدت اك نهاكلوبالوإ# |
 مدع نال ةينهاكلا ىف عمركذتلاو ةيرعاشلا ىنا عم ناميالاركذو مكلع مالا سيلتي |

 ركذت ىلع: وتناهن اذةناهكللهتنبا. فال دن اعمالا ركسال نيب يما رعشللنأ رقلاةهباشم |

 ىناعمو ةنهكلا قيراطا ةيفانملا نأ رقلا ىناعمو ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لوسرلالاوحا |

 نم# لبزتتوه 6 ليزت # امهيف ءابلابوقعيو ضاعنباو ريثك.ا 1 مهلاوقا |

 « ليواقالا ضعب انيلع لوقت ولو مالسلاهيلع ليربج ناسل ىلع هلزن * نيملاعلا برأ
 عج اسهناكاهب اريقحت ليواقا ةارتفملالاوقالاو فاكتم لوق هنال الوقت ءارتفالا ىمس |

 4 نيتولا هن انمطقل مث ف هني *6 نيعاب هنم انذخال 9 كبحاضالاك لوقلانم ةلوعفا
 نوبضفي نع كولملا هلام عتفاب ةكالهال رب .وصت وهو هقنع برضب هباق طاين ىا

 مكنا ىنملاو الصا مهناميا مدع ليلقلابا دارا * نونمؤت ام السياق ف هيكرت الو
 لَوَص وه سيل ىا 7 نهاك لوشالو 8 ىلاعت للادنعنه نآ رقلاناب نوقدصتال |

 نورك ذتتال ىنب © نورك ذئام الق: 92 ةنآاسهكلا شنج ن. وهالو نذك لكل
 لاق امل هنا كلذو # نيملاعلابر نم #8 نا زقلا ىندي ليزنت وه ىا * ليزنت 8 ةّلا

 لاكشالا اذه لوزا نيالا بر نه ليزتت:ةلوش هعبتا رك لوسر لوقل

 ىلإ 10 لبي واقالا ضعب 0 دمع انيلع قاتحخا ىا 6 نع لوقت ولو © ىلاعت هلوق * ا

 ىا 46 نيعأر هنا الا 3 هيلا هحوت مو نم هش 0 هتف دنع نه 'ىن أ |

 ةوقلاب هانذخال ساع نبا لاق قلاب ىا نيعلاب هنم انمقحلاو ةردقلاو ةوقلاب هاند ا
 نيا كلم ةبارع حدي خامشلا لاق ةردقلاو |

 نيعاب ةبارع اهاقلث «* دحمل تمفر ةيار ام اذا

 نيعلا هنم أانذخال ىنءلاو هئمايم ىف ىش لك ةوق نال نيعلاب ةوقلانع ريعف ةوقلاب ىا |

 لعفك هانهاو هانللذال ةي الا ىنمم ىلقو ةدئاز ءابلاىنعملا اذه ىلعف ةوقلا ءانيلس ىأأ|

 طاين نعي سابع نبا لاق 6 نيتولا هنم انمطقل مث #9 نيوضعلا ىفرشا هنال ركذلا |

 باقلإ ١ لصت قى 0 ىر# 00 3 ليقو رهلغلا ليح وه ليقو باقلا ا

 مل ةيبق نبا لاق سأرلاب باقل ظ

 اوق طا (نيعلرهنم) 2 ١ ١

 كدت كر ىاشواىم امهف ءاياانو' (نوركشا٠ ذااقل ناو وتم ١( نك لوهالو نو ولا الباق)

 ىعملاو الصا تشل ا

 هلع كاري لوتتر (ةقاطاةروسإ لوق هنال اناس ليز مي[ موا مس" وه (ليزنت) , ةتبلان وركذنالو

0 

 لودولو نيلاءلابرنم)

 ( ليواقالا ضع انياع
 قل ١ ايمانلع ىعداولو
 ا[ 0| هةمادخال)
 لش 6 اريسص هائاتقل

 مهيلع بذكتي نك كولملا

 ماةتنالاو طخعتلاب ةلجاعم

 هنروطلربصلا لاق روصق
0 
 برضتو هدب ذخؤوي

 نال نيمللا صخو هتقر

 عقوبنا دارا اذا لاتقلا 5

 هراسيْدْخ ا هافق قب رضلا

 هديح ىفهءقوبنا دارااذاو

 وهو فيسلاب ,ىفكي ناو

 هرظنل رويصملا ىلع دشا

 ىنءموهن.ع دخا فلا ىلا

 انددال نيعلا هنم انذخال

 هنم انمطقل مث ) ادكوهنيع
 وهوهنيو انعاقل (نيتولا

 تام عطق اذا باقلا طان»

 ( نونمؤئام الياق) هئعش

 ليلس نوئمؤت ٠١ لود
 (نهاكلوشالو ( نتكيالو

 اليلق ) دقلا ىف ا ربح

 نوظعتنام ) ناو ركن ام

 ( ليزنت ) ريثكبالو ليله

 ىلع ليزنت نا رقلال وش
 سو هيلع هللا ىلص د

 (انذخ ال هلق !امانملع لاف ا ناو كنا ننوه بد (

 وطو هن هلق قرع( نيتولا ) مالاسأأ هيلع نع ن» ) هنمانعطقا مث 0 ةوقلاب هان ذخإلاَش وة



 م 50 يال ( ,مدلاو ديد_صلا ند مهنادبا نم لي كلام انه 4 ديراو ءالئَو نوالاو لش كلا ند نيلعؤ

 دل ةمعتاذا لجرلا ىطخو اياطخلا ع باوصا ؟نورشعلاوعساتلا ا نورفاكلا ( نوئطاخلا

 البلا نمال ينذلادمعت اذا لجرلا “طخ نو اياطخلا باعصا © نوئطاخلا الاهلكأ يال ف || 2 نورس ام مسقأالف )
 6 مقاالف إف اهحر ا نر طاشلاو ا ةرديلا لَه نوطاقطما (عرتو ناوصال داضلا || شرالاو ماسسجألا ند
 - مهراكنال درالف وا ةديرمالو مسقاف وا مسقاب قيقحتلا نع نانفتساو سمالا دوهلخا (نورصتالامو) ءاعسلاو
 حاورالاو ةكئالملا نم

 عسرمج مسقا هلا لاك ا
 | كلذو تاسسغملاو تادهاشلل ا # نورصيتالامو ن رورصيم ام 9 فتأتسم مسقاو تعبلا

 هسقلس « لوسر لوقل # نآ رقلا نا © هنا #9 اهرساب تاقولخلاو قالا لواشي
 امهيلع ل اريج وا دم وهو هللا ىلع 4 هسفن لوّشال لولا ناف هللا ن نا ىا ( هنا ) ءايشالا
 ةران نومعزت 5 # نعاش لوس وهامو #8 مالس او ةالصلا | لوسر لوقل) نا رقلا
 | هللاىدلص دمم ىا ( ميرك

 ليرب-> وا ماسو هيلع

 لوَش ىا مالسلا هيلع

 الكاب رجب وه للقو مهحورقو مهحورج ةلاسغ هناك لسفلا نه ةرحام نال الجل

 © مسقاالف# لجو نع هلوق# نورفاكلاىا * نؤطاخلا الا هلك أيال 9 رانلا لها
 كلوش مك سمالا سيل لاق هناك نيك رسشملا مالكنل درال للقو مسقا 0 0 نا لق | 0

 حوضو هيلا حاتحالا هنا نعم ىلع مسقل ب ةيفان انهعال ليقو مسقا هلا كات قرف قلل ا .هب ملكش

 كسا هحوضوا هل 54 ميرك لوسر لوق ن را رقلانا ىل اع مسقاال لاق 0 قحلا امو ) تدعوا ةلاسرلا
 ركعو نودهاشتو نورتاع ىن ١ نورصيتالامو نورصبت اع 9 هلوقو# مسقلا نع نوعدنم(ىعاش] ود وه

 تادوجوملاو تانوكملاعيمح هيف لخديف اهلكءارشالاب ممقا نودهاشتال امو نورتال || امىهوراثلا لهاةراصع نه

 انورصبتالامو ضرالا رهظ ىلع ىنعي نورت امب لبقو ةرخ الاو ارئدلاب مسقا ليقو ]ل هد واج و مهن وطب نءليسي
 'ليقو جددا ىنعلإ ندعي و ماسالا ىنمي نورصبت امب ليقو اهنطبىفام ىا
 "نم نورمدبت امب ليقو ناو ةكئالملا ىنءإ نورصبنال امو سنالا ىنمإ نورصصيت امب

 ديدصلاو مدلاو تلا

 نيلسغلا ىنعي ( هلك ايال )
 هللاءرهظا ام وه نورصيت امب ليقو ةئطاللا مهلا نم 00 امو ةرها_ظلا معنلا نوكرسشملا (نؤطاخلاالا ١

 ,زعل ا
. 

 ظ ؛ 4 هنا ل ىلاعت' لاس ف هيلع ا من + هقلخ نع | ددحا هيلع علطي ١ : وكام (نورضسا)

 | الع هللا ىلد ره وهو ميرك كلوسر ةوالث ىععل © مرك لوسر 0 ف نار هلا ا "ىش ند (نورصمالاهو)

 ١ لوسر ةلاسرل هنا ىنعملا ن وكي اذه ىلعف مالسلاهيلع ليرب> ١ لوسرلالبقو محو ورصتامبلاَش وةكم لها اي

 ١ آكهب اوفصو امناو ةناهكلاو رعشلاب ليربح اوفصي مل مهنال محا لوالا لوقلاو 0 امو ضرالاو ءامسلاىن»إ
 - - - 8 2 ف

 3 1 مهو همالا روهمجح نا وهو لاوس انهه هحاوب ل9 تاقناف ملسو هيلع هللا ىلص ار هللا 7 و ال

 8 9 1 هه جل اقوم

 هتفاضا اما تلق لوسرلاىلا هتفاضا عمي فيكف هللامالك نا رقلانا ىلع نوءمجم ةنسلا | ..و ليفت كاع رانلاو
 ب 1

 0 ااا كسر ىلا تاع اما هب لعام الت كادت هقئاملا ١ يزول وقل ب ال12 تثاءع : او نمل ادا ةكفاشأ اعادف 1 الاف مللاءت هللا |
 نبا لاق لاكشالا اذه لوزيل نيملاعلابرنم ليز: هلودب هدكا اذهلو هيلا حوا ام | *رعلا ال
 وسلا ىفو ىلاعت هللا ن ء غابملالوسرلالوق هنا دارا امئاو لوسرلال وق هنا درب مل ةبدتق امي لاَّشو ىءركلاو ا 00 راو لات لا نع ماملالوسرلالوق هنا دارا امنا 000 0

 وع امو * ىلاعت هلوقو * ىلاعت هللانع د د سام هيلع ادهم ىنعي

 ا رعشلابورض'وهالو رعاش لجر لوب سيل نا رقلا اذه نا ىنب © ىعاش لوق
, 

 3" 6الو) كلوش ( ميرك لوسر لوقل ) نآرقلا ىنعي (هلا)ءايسشالا ءالؤهب هللا مسقا ليربج ىندب

 (ىعاش َلوَض) نا رقلاىنعي (وهامو) مالسلاهيلع ادمم ىنعي ميرك لوسر ىلع ليربج هب لزت هللالوق نا رقلا

 نورصب

 كلا نورس الا انو مالشلا
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 ةكرح ىلع ردقبال قه مااهنيباثوهوهدسج ىلعاهوفلتنإب اهيف هولخداف وكل سافإلا |
 1 تدم ركذب ماع الاو صيصختلا .ىلعةلالدال محنما ميدقتك ةلسلسلا مدقتو

 كلذ بجوتسا اهيف مظعت نف ةمظعلل قحنملا وه هناب راعشالل ميظعلا ركذو ةغاابمال |
 ن«لذبين ا نعالضف هءاعطا ىلع واهماعط ل ذب ىلع حالو # نيكسملاماعط ىلع ضحالوؤ)ل |
 هيفو لعفلا ك راتب ف يكف ةلزنملا مذهب ضحلا كراثناب راعشالا ض| ارك ذنوكينازوىودلام |

 دئاقملاعقا نأل ركذلاب نيرمالا صيصخت لملو عورفلاب رافكلا فيلكت ىلع ليلد |
 بيرق © ميمح انهه مويلا هل سيلف 8 باقلا ةوسقو للا لئازرلا عنشاو هللب رفكلا أ
 لسسغلا نم نيلعف مهديدصو رانلا لها ةلاسغ © نياسغنم الا ماعطالو 9 هيمح ||

 لاقو ةفوكلا ةبحرىف ناكو ةكم نيبو كنيب امم دعبا عاب لكاعاب نوءبس عارذ لك |

 نا وأ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق امهنعء هللاىذر ىحداعلانب ور<نا 1

 ةريسم ىو ضرالاىلا ءايعلاوب تلكر) ةمحملا لثم ىلا ناشإو هذه كنه ةضاشرل /

 ثيدح لاقو ىذمرتلا هدحرخا اهاصا وا اهرعق غلبت نا لبق راهنلاو لبالا اهرخ أ

 ةمحمن ا+ةمجتا لثم ىلا راشاومذه لثم هلوقو *راغملا ءابصحلا ضاضرلا * ندح |
 وأ بهو لاقو ءاضعالا ف رشا وهو سارلا ةمجتلاو محاج همجو بشحخ نم دق |

 هاولخدا ىا## ءوكلساف #8 ىلاعت'هلوقو © اهتم ةقلح نواه ايلا د عج 1

 ند جرو هذ ىف لخد ليقو ردم ف جرو هردىف لخدت سابع نا لاق اف |

 ضخ الوإ#ه:ءظعو هللاةيلادحوب قدصيال ىا © ميظعلاهللاب نمؤيال ناك هنا 9 هربد |]
 هيقو كلذب هلها سمأنالو نيكسملاماعطا ىلع هسفن ثحالو ىا *© نيكسملاماعط ىلع |

 هلءعجو رفكلا ىلع هفطع ىلاعت هللانال نيكاسملا نامرحىف مرجلا ميظعت ىلع ليلد |
 الئاس اودربال نا مهيلها ىلع نومزعي اماوقا تكردا ةي الاهذهىف نسا لاق هنبرق ا

 فصن انملخ لوّشو نك اسلا لحال ةقرلا ربكم هلها سعاب ناك هنا مهضعل نعو 1

 ىا # ميح انههمويلا هل سيلف ف ماعطالاب ىناثلا فصنلاعلخت الفا ناميالاب ةللسلا

 ١ فائتسالاةَش رط ىلع للعت © ميظعلا هللا, نمؤيالناك هنا #8 ةدشاا ىف اهتيبامتوافتل متو ١

 | هللادبع نع * وه عارذ ىا ملعا هللا نسحلا لاقو اعارذ نوعبس عارذ لك نايفس

 ا نيعبراتراسا ةلسملاسل | س ارى تكلقذلا اهناواو ليالا لق ضرالات غلبل هاب هنا 1

 ديدص ىن#إ 6 نياسغ نمالا ماطالو الل هل عفشيو هعفتن بيرق ةرخالاف هلسيل ]|

 رانلا لها ةلاسغ (نيلسغنم الا ماءطالو ) هلق هل قرتحمو هن عفر بيرق( مجانهه

 كلسلا ىلعةلساسلا ميدقتىف ىنعلاو هولخداف (هوكل_ءاف ) هللاالا اهردق فرعيال لبقو خرج نبانع كلا
 نمؤيالناك) هناب بيج افديدشلا باذعلا اذه بذءي هلام ليقهناك ليلعت (هنا) ةيلصتلا ىلع ميحملا مدت ىف هلت
 سانلانال ثعبلاب نمؤيال ناك هنا ىلا ةراشا هيفو نيكسملا ماعط لذب ىلع ( نيكسملاماعط ىلع ضحالو مبظعلا هل
 باوثلاءاحرو هللاه>وا ؟ةقاطلاةروس) مهن معطي امناو مهن ومعطي اميف <49. 125- ءارجلا نيكاسملانم نوبلطبالا

 نمؤي ل اذاف ةرخ الاف

 ام هل نكي ل ثعبلإ
 عم هنا ىا مهماعطا ىلع

 ىلع هريغض رحال هو

 ليلدهيفو نيجاتحلا ماءطا
 مرد مظع ىلع ىوف

 هفطعهنال نيكسملان ام رح

 اليلد هلعجو رفكلا ىلع
 رك ذهنالو هلةسرقو هيلع

 ماعيل لعفلا نود ضكلا

 ناك اذا ضحلا كرات نا

 لعفلا كراتف ةلزألا هذه
 ءادردلا ىنا نعو قدا

 لف انها نسخ ناك هلا

 لجل ,قرملا نيثكت
 انءلخ لوّش و نيكاسملا
 ناسميالاب ةاسلسلا فصن

 هددها [ذيب اهفصن ملزلف

 نا ىلع ةقطان تايالا
 اءهرمح نومحرب نيئمؤملا

 هنالنوةحربال نب رفاكلاو

 لم نيفصن قاخلامسق
 نيمبلا لها مهنم افنص

 بس ناميالاب مهفدوو

 قالمىلا تننظ نا هلوش

 لها مهنماقتص و هاسد

 رفكلاب مهفصوو لاعثلا

 (ضحبال و) يندلا ىف ناكذا (ميظعلا هللا, ن م ؤيال ناكهنا)هقنع لع لضفاماوولاوهف نمموج رخاوهربدىفءولخداف«موكلاسافألا ١
 (نيلسغ نمالا) رانلا ف (ماعطالو) هءفني بب رق( ميجحانههمويلاهل سيلف) نيكمملاةقدص ىلع( نيكسسملا ماعط ىلع ) ثحال



 لاخلا مايالاف) ةحلاصلالامعالا نم متمدق امب ( متذلا امب ) ردصملا ىلع ابنه متئنهوا ىذا الو امهيف هوركمال
 كول نرغلاو لكالا ىلع متكسماام لدب ١ تاو اولا نيئاصلاف ىهسابعن !نءو 0 2ك

 ل ىأ ( هناتحام ردآ و) حئاضفلا نم انا ىرال 2105 توا ئتلاي لوقف ةلاغشلا هناتكى وأ نئاماؤ)

 كا (ةيضاقلا تناك ) اهم ىتلا ةتوملا -48448- تيلاي (نورمثمااوعساتلا» ءزجلا) ا ) ناسا اغا

 مايانم ةيضاملا © ةيلاخلا ماالاف ول ةحلاصلا لامعالا نم . مسد 8 ع | تحلأ عسل ةعطاقلا
 0 قاعلا ءوسو لمعلا ج”نم ىر امل 3 لوقيف هلا ل هناتك وا نماماو ايندلا | 0 3 مد ع

 اراك اهم ىتلا توملا تيلاي * الاي هاسحام ردا لو هيباتك توا مل ىتباب » | د ال
 ىذق ىتلاةثوملا تناك ةلاطاهذه تنلاي وا اهدعب ثعلب م اف ىرمالا ةعطاقلا 3 هضاقلا |

 رلخاملو ةئوملا تناك ايندلاةايح تببلاي وا اهدنع ا را ىما اهفداص هلاك ىلع | فوذحم لوءفملاو ىنن 4
 ماهفتساوا فوذح لوعفملاو ىننامو عبتااو لاملا نم ىلام 4 هيلا هيلام ىنع ىنغا ام وف زد | ىنع كله ) ايش ىا
 لا تح وا سانلا ىلع ىطاستو كام 4 ا كه ف ىغال 0 واكل أ ىطاستو كلل. ( هيئاطلس
 5 0 تس ف نءاهلا فذحب ىف 1 1 او ايندلاىف اهبمتح اتاك | اريقف تيشو سانلاىلع

 ## هواص م مث هولغف 00 رانلا هن زال ىلاءآ هللاهلوق 5 كءوذ># نيلا آطاىف م نانعء نا نغو اللو

 رذةإ لسيف سانلا ىلع مظعتب ناكهنال ىمظعلا رانلا ىف دمبحأا الا ءولصتالمث ]] ىنعتلض امهنع هللاىوضر

 امدلاق هتومح م ىنءفنم م

 ةليوط ىا © 3 اعارذ ن نودبص جحا 361 ىلا ا

 دير ةيضاملا ىا ل لا مايالا ىف ةحاصلا لامعالا ن٠ م 0 ال مدقاتتما مقل اأع 0000 00
 8 و 3 هرهظ ت0 ىولت ل مو 7 هي اىشلا هناك قوا م ءاماوإ ايندلامايا هواغفدودخ 0

 هقنع ىلا هيدي اوعمحا ىا
 ىا ( هولص ميحجلا مث )
 ه 0 عي هواك
 راسلا ىهو ميححلا الا

 محمل لا | بصن وا ىمظعلا

 م ) هولص هرفي لعش
 اهلوط (اهعرذ ةلسلسو

 عارذب ( اعارذ نوعبس )

 4 هباتك ىطمإ مش ٍهرهظ فئلخ ىلا هرذص نم ئّرمسلاهدب عع ليقو اه هءاتك

 5 هلا#عا اق ىارو هباتكف ا كو قتلا لوقف#
 © هياسحام ردا ملو # حاضتفالاو لجأ نءدإلصح ال ا 1 هلا ىت ةيلع
 تناك اهتبلاي 9 هلال هيلع هلكامتاو هللصاحالو لئاطال هنال ىباسح ؛ىُم ىا ردا مل ىا
 ًاكاقلا تناك ايئدلا ىف اهنم ىتلا ةئوملا تيلاي ىنمملاو باسل ثعس مل هنا ىنت © ةيضاقلا |

 ةىث نكي لو توملا ىنت ةداتق لاق اهدعب ايحا ام ىا ةايعلل ةعطاقلاو اهدعبام لك نع

 ةقاذ امم سماو عنش * 1 ةلاطلا كلت 1 هنال امثدلا ىف توملانم ىا هيلا هنم هركا 0
 ' 0 اناذعلا نم ىلامو ىراسن ىتع 3 1غ لابو :ء ىغاام #8 توملانم

 ااوو ايندلا ف اهم تحا تك ىتلا ىتحح ىنع تلض ىا 5 هيئاطلس ىنع كله 8 | نم متءدقامب ( متفلسا اب )

 3 راكم ىعُلاَو ءانعمليقو كرم كلاب حر اولا هيلع تدهش نيح هت هنع تلض نه لاَشو حاصلا لمتلا

 ىلع هللال ود 5 ١ ةاودحت . اريقف اريق> اليلذ ع نانو اع قليلسلاو ا مايالا ىف ) ةالاصلاو موصلا

 داى 6# هولص مي امو هقنع ىلا هيدي اوعمحا ىا 4 هولغت # ءوذخ مهح | مايا ني ةيضاملا ( ةللاخلا
 : لك ةحلتتمم 0 صو 3 هلك ع 8 امدلاىف مظاعتي ناك هنال رانلا ملظعم قو ايئدلا

 | عوا ديلا ن٠ عارذلاب ريدقتلا عرتلاو 6 ىا © اهعرذ ف ةقاحف اهنم | وهو (هلاعشب ءاتك) ىطعا
 اعارذ نوعبس ىلاكيلا لفوت لاقو كللملا عارذب سابع نبا لاق © اعارذ نوعبس 9 :

 : وذا دسالا دبع ند وسالا

 05 لك ) ملعامل (هسا سام رداملو) اذه ىناتك طعا (ةحاتك "توا مل ىتتيلابلوةيف)ار 0000 1

 مام 1 ا دع نه 2 6 لوالا تو٠ ىلع تش ىتيااي لوَش تواملا 3 هضاقلات ا لاي ع

 7 سميع ” هولغف هود>) ةكنالملا لال وقف ىرذعو ىتكح ىنع لطب (هيئاطكخس يع كاع )انثالاف تح 7

 اعاب لاهو كلملا عارذب ( اعارذ نوعمد 2 اهعابو اهلوط ) اهعرذ ةلساسىف مث 0 هولخدا



 ءاهو لجراي ءاه اهدوجا تاغل هيفو ذل مسا ءاه هيباتكاؤرقا مؤاه قغ

 ليقل موه لوسغم ناكولاألاو نيلئاسلا برقا ذنال انرقاتلو نم يا
 تكسال هماطلسو هلانو هساسح ىو هيذ ءاهلاو نكما ثيح هراعكا ىلوالا ذا هؤ 9

 اهنع كفننال ىتلا تارطخلا نم سفنلا ف سج#لام دافتعالا ل هنا اراعشأ

 لعجوا ةهيصلاب ةيسنلا ىلع ىضر تاذ 3 ةضار ةشيعىف وهف ا انلاغ ةبرظنلا م

 ةنج ىف » ميظعتلاب ةنورقم ةمئاد بئاوشلا ن ء ةفاص امنوكل كلذو ازاجم اهل لمفلا

 عمج 34 0 داب ما دءالا وا تملا ل راكملا ةعش سم 4

 اماف تاضرع ثالث ةمايقلاموو سانلا ضرعت ىملحو هيلع هللاىلص هللال وشر لاق لاق

 ذخ افىدذبالاف فولا ريطت كلذ دمف ةئلاثلا ةضرعلااماو ريذاعمو لادم ناَتْضَف

 "1 نسحلانا لق نم ثدحلا اذه عتلالو لاقو ىذمرتلاه>رذا هلاهشل ذذلا و هن 6

 هللا ىلص ىن ا!نع ىءوم ىلا نع نسا نع مهضعإ هاوردقو ةرييه ىبلانم

 مؤاهل ويف هئع هناك 8 ىطعا ىا 3 ىو ا نداماف 0 ىلاعت هلوق * سو 9

 نيجانلاَّن ه هنا ماعو رورسلاىف ةياغلا غلب امل هنا ىنعملاو # هيباتك اؤرقا ف اولاعت ا
 هلهال كلذ لود ليقو هل او رش ىتح هريغل كلذ رهظينا بحا هئيع هباتك ءاطعأ

 نالانال م املا ىرحم ناظلا ىرجا اهناو تنقناو تلع ىا © تننلظ ىنإ# هئاررقاو
 > الا ىا هساسح قاله ىف : ب ماكحالاو تاداعلاىف ماعلا ماقم موش للاغلا 5

 امعطضم و ادعاقو اعاق اهلانس اهلوانتب نأ ةسبرق اهرامث ىا © ةيناد اهفوطق 9 ةعفر |
 اًئينه اوبرشاو 9 اولكمهللاَغب ىا *# اولك #9 اًؤاش فيك اهتوفطقت

 0 نا 24 ) هرب امسح 0 نأ) تشاو ت م ع ( تل كا 2 ةماركلاو باوثلا ا

 ا 00 هع ةاتكا نانا 00-5 ا

 | هلوعفمو ةوسناب نواصو لاحراي 0 نان اسما وأ نالخراي:امؤاهو أ

 هنعهللاىذر ةريرهىنا نع * مهل ءاساب نونزحب نويسملاو مهناسحاب نورسن نوسك

 | 4 ةيضار ةشنع وه 0 ةرخ . الاىف بساحا قا نةيتسا امدلاف تك ناد َى 3

 تكا 0 و , تكلل

 طق-سأو فقولاىف ]|

 ع اازوو, لص ولا

 اهتاشلاراثبا فقول اراثبا

 (تننظ ىنا) ف محلا ىفامتول
 نظلا ىرجا امئاو تلع

 بلاغلا نظلانالملعلا ىرخم

 تاداعلا ىف ملعل اماقمم وق

 كردبام نالو ماكحالاو

 نع ولخم الث دابجالإ
 ىهورطاوألاو سوسولا
 راق نونلغلا ىلا قضت

 املاهلع ناغلاظفا قالطا
 قالام قا )!هنع ول ال

 ناس نافل ( ةناكح

 كار ةشيعف ا

 | فاس اهن در اسر تاذ

 ةعفر(ةلاع ةنحىف)نالك ||
 تاحردلا ةعيقروا ناكملا

 روصقلاو ىناملا ةعيفروا

 ريدخ دعل ريخ وهو
 اهرامث ( ةيئاد اهفوطق )

 اهلأك هزيم نم ةسرق
 "تاو دعاقلاو متاقلا

 اوبرشاو اولك ) مهالاَعب

 اينهابرشو الك | ( اًنينه
 ىطعأ(ىتوانمامأف) ءىث ||

 ةءلسوباوهو (هنيعهاتك)

 قناتك قءام اور ١ ةساتك أو ف[ هت (مؤاه) هبال (لوقيف)اماس.ناكوةماسما جوز دسالا ديعن

 ( ةيضار ةثدع ق ا



 موي ىرخاةعإرا تديزو
 ةينامث كادتلا نعو ةمايقلا

 فانصا ينام ليةوفوفص

 (نوخضرعت دكموي )

 2 لارذلاو تان

 ناطلختلا نسر كلذ

 ةلارخ كارل كسلا

 ( ةيفاخ مكنم ىنخنال )

 ىنح تناك لاحو ةريرس

 ريغ ىفوك ءادلابو ايئدلا ىف

 نفرد تدخلا و مصاع

 ثالث ةءاقلا مون سانلا

 ناةتضرع اماف تاض رع

 ةثلاثاااماو ريذاعم ولادك

 ذخأ ف ىلا ريطت اهدنمف

 كلاهلاو هئيمهاتك زئافلا

 رمسأ هوو ناسنا هجو

 رون هوو دسا هحوو
 لاشو فوفصةينامثلاَشو

 نيبو ركلا نمءازجاةيامث
 ةعباسلا ءاعسلا لها مهو

 نافع وهو (ةرل
 ثالث هللا ىلع (نوضرعت)

 باسل ضرع تاضرع

 راطتل ضرعوصاصقلاو

 ىحنال) ةءارقلاو بتكلا

 مكنم كرتيال ( ةيفاخ مكتم
 هللا ىلع خال لاو دحا

 لاّشو دحأ ةيفاخ مكم

 مكلامعا نم هللا يلع نحال

 ؟نورمشعلاو عساتلاءزجلا)

 ظ
 لاوح!نه دهاشي امب هتمظمل ليثمت اضيا هلعاو ىلاعت هللالا مهددع ملميال ةككالملا |

 قال لكلل اذرظ هلعج عص رانلا راناالهاو ةنخلا ةنخلا لها لاخداو باسحلاو |

 1 انعلاو اولاق نائعلاو ماسو هيلع الص هللا لواضسر لاق نردلو اولاق نزملاو لاق ا

 يا : نب هللادع نعو ماع ةئامسم ةريسم طرقلا عضوم كلل هنوقرا ن*و ماع هن اهست

 7 م5 1-

 » فوفص ةيلاسمت ليقو ىرخا ةعبراب هللا مهديا ةماةلاموي ناك اذاف ةمسرا مويلا

 نورد وا لاق اذه ىلعو ماعلا ءاضقلل سانا ىلع مهجور 3 نيطالسلا

 ةودتلاو ةقعصااو تارطقلا هف ْعَه دم نامزل اعسا مولا ناكل نكل ةناثلا

 دارملا امئاو اهياع عالطالل ضرعلان وكي ىتح ىلا#ت هللاىلع ةريرس © ةيفاخ مكتم |

 اة أرق و را رسلا ىلع موي لاق 5 أ سانلا ىلع, والدعلا ىف ةغلابملاو لاخلا ءاشفا هنم

 ا /ا ضرالاو ءامسلا نيب اه دعا 5 نورد لهماسو هياعهللا لص هللا ل وسر مهل لاقمت

 وع.بو ثالئاماو ناتئبالاقاماوةدحاولاقاما امهنبام دع/ناف لاق ىردنامهللاو ال

 ءأ | قوفمأ كيذك تاومس جس نهدع ىت> كلذكو كيذك اهقوذ ا دعوة يس

 إب لاع وا ةناك كلذ قوفو ءامس ىلا ءامس نيب اك هلفساو هالعا رحم ةعباسلا

 لف-ا نيب شرعلا نهروهظ قوف مث ءامس ىلا ءامس نيب م نيكرو نهفالطا

 » ثدمرلا هحرذا كلذ قوف لحو ع هللاو ءامسلا ىلا ءاككلا نيبام كم هالعاو

 دوعس» نبأ نع * رم لامعا نه هياع قى نع داو ةياورىف داز دواد وباو

 3 هك مسج ءامسو ءامس لك نيب امو 8 0 ايحح ريم 0 اا لاق

 1 لا ىلع ل ماع 0 هريم ءاملو ىعر 000 اهو ماع ةثانصح 5 ريسم

 ةعزخ نا 3 ىمرادلا دعس وبا هحرذا مكلامعا ند ىث هيلع قى شرعلا ىلع هللاو

 4 هتك ا هلك نو ماع ةئامسمح هرم هيك ىلا مهددا صمحا نكد م

 5 ماع ةئاممح هيئيع رخؤم ىلا مهدحا قوم نيب ام شرعلا نولمحي نيذلالاق

 مهللا كيا نولوش مهنم ةعلر راق ةيلام شرعلا ةلح لاق تبشو> نب رهش |

 اك كدمحمو 000 نولو 6 0 كلخ لع دملاكا

 آ ىأ 3 نوضرعت ذئموي #8 لجوهرع هللاالا مهتدع ةكتاللا نم قوِفُش

 ماع ىلاعت هنا ىنملاو ةيفاخ ةلمف ىا ** ةيفاخ مكنم تحتال ولف باسسحلا ىلاعت هللا
 ديدملاو ةغلامملا هيفف هيلع ةمايقلا موي" مكض رع ناو اه: 'ئث هيلع ىنخ ال مكلا 1

 الخلا لاوحا رهظي هناف ايندلاىف ايفخم ناكام ةءايقلاءوي مكنم ىنخ ال ءانعم لبقو



 ضعبب اهضعل برض ىا 1 ةتاطلاةروس + نرسكواتقد (ةدحاو هك معه 1 ةكدات< دف ( 0 92

 ريصؤ ةدحاو ةبرض ضعءس اهضعإ قاتلا تب رضف 4 ةدحاو ةكذ انكذف »م ةنصإل

 بيسفلاللا نال اتءاآلو اذ جوعال اضرإ اراصف ةدحاو ةطسب انطيقوا ءاهر 00
 «ذعوف#9ةيوتسملا ةعستملل ءاكتض داو اهاءاتسال ىتلل ءاكد ةقان لبق كلذلو ةيودنل
 ىهن# ةكئالملال وزنا #8 ايس تققلاَو م ةماقلا تماق 0 ةعئاولا تمقو ١ ل ١

 ءاجرالا ىلع مهنيذلا ةكّتاللاقوف 4 مارت كير شرع لمحو # كلذ را

 اًثننم ءايه انراص ىتح انفو ان را 1 ةدو هك اك د 3 اه اينكرانا انهم. 7 تعقل

 © ةعقاولاتمقو ذئم ويف #8 نينثالاظ فطر امهنع ريعف لابو ضرالاىلا داع ريعشلا#
 اهتق عل 4 هفيعض ىا » ةيهاو دموي ىمف ءاعسلاة ءكشلاو #3 ةمايقلا تناق 1

 ىتلاوو 00 طقاو اهحاونت ىنعا 4 ا ماحدا ىلع 9 ةكتالملا 0 « كللاو' 0

 نولزنف برلا مح رثعأب ى -- مك ىلع ةكعالملا نكت كا _مضلا لاق اهم شل 1

 مهسؤر قوف ىأ 4 مهثوف كبر شرع لمحو 3 اهيلع نمو ضرالاب نوال

 تيل ا كالما ةيناث ءىنب 5 ةيناث# د ىا ا . ةلللا ىب :

 تاوبسلاب اوطاعا ةلقاايبلغ ماق هقارسف هجوو نون سوو نام
 هتدود نم مهنم شرعلاةلمح لاق ريبزلانةورعنعو م مه-ورو ضرالاو

 ةروص ىلع هنروص نه مهنمو رسنلاةروص ىلع هتروص نه مهنمو ناسنالاةروص ىلإ

 هللا ىبص ىلا قدص لاق سابع نبا نعو دسالا ةروص ىلع هلروص نم مهنمو روثلا

 ردشلا تلصلا نا نءةمالو

 دصرب ثيلو ىرخالل رسنلاو *# هنيب لحجر تحن روثو لحر

 لاقف نه 'ئىثف ت

 ىلص ىلا نع ,هنع هللا ىو ذر راح نع »* قدص محو هيلع هللا لص هللال وسر 1 49

 5 بى ع مع دانساب دواد وا هد رذا ماع ةئامعيس ركام هقاع ىلا هنذا ةمحش نإ

 ىنلامع هنع هللا ىذر بلطملادبع 3 سايعلا ع

 اهيا اورظنف ةباحت ترمذا مهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرو ةباصع ىف ءادطباا
 باعحاا اذه عن انلق اذه مسا ام نورد“ له ماسو هيلع هللاىلص هللالو_سر لاَقق

 ْ ىلع 3 كالملاب فراعتملا 0 كلملاو 2 هز رسم ةفيعض هةهاو دموي

 | ناينبلا بارذم ءاعسلا بار ليثمت هلءاو رصقلاب جر عمج اهيلاوج © اهئاجرا
 | ةكئالملا كاله لعلف ءرهاظ ىلع ناكناو اهيلاو>و اهفارطا ىلا اهلها ءاوضناو

 مهنا اطوفرمىورامل كالما ةينامث # ةينامت ذثموب 99 ميدقتلاةيئىفاهنال ةيناما قوفوا

 أ 8 نأ شرعلاةلمح نم هللا ةكعالام ند كلم نع ثدحأ نا ىلنذا لاق مسو هيلع ||

 |"الاح تنك لاق, لسو هلع نازك

 ابيثك عجرتو قدنت ىت>

 ال ا اام

 ( ةعقاولا تعقو ) ذئنط

 ةءاقلا صو ةلزانلا تلزن

 2001: واذاباوجو

 تعشناو ) "اذا نه لدن

 اناونا تح ( ءامسلا

 (ةيهاو ذئءوي ىهف )

 هلا ةلقانسل يع

 (كالاو) ةيكح تناك اهدا

 وهو عمجا ىمع سنجل
 ىلع ) ةكئالملا نم معا

 اهدحاواهناود (اهتاحرا

 تقشنااذااهنالروصقم احر

 ةكتالملا نكسم ىهو

 ااهفازطا ىلإ .نودف

 كبر شرع 5 (
 نبذلا كللاقوف ( مهقوذ

 (ةينامثذئمو.) اماحرا ىلع

 ةعبرأ 1 مم وبلا و مهم

 اتكدف ) لابجلاو نايذبلا

 ةرسسكات رسسكف (ةدحاوةكد

 تاحموي(ذئموف)ةدحاو

 تءقو ) لامحلاو ضرالا

 اّقلا تماق ( ةمقاولا

 هيل ( الاتقان و

 ةكئالملا لوزن و نمحرلا

 ةقشنم (ةيهاوذتموب ىهذ)

 ىنعي ( كلملاو ) ةفيعذ

 (اهئاسرأ نع ) ةككالملا

 اهحاون وامتاو> واهفو رح

 شرعل مو )اهفارطاو

 (مهقوف) كبر رب رس( كبر
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 ١ ( اوصعف ) ميظعلا اطل تاذ لاعفالاوا ةلعفلاب وا اطخلاب ( ةثطاخلاب ) مب تبلقتا ىا تكفتنا ىهف طول
 )) ميقلا ىف ل تداز اك ةدشلاىف ةدئاز ةديدش (ةيبار ةذخا مهذخاف ) اطول ( مهبر لوسر) طول موق
 ع ةس ايئدلاف لج ىلعا 54 زف- ىلع ناذوطلا ؟نورشعلاو عساتلاءز ,ائ تقو عفترا (ءاملا ىنطامل

 1772-1-0 ىا 0 المح ) اعارذ
 ىف ( ةيراحلا ىف) مما

 مال سلا هيلع حون ةئيفس
 ةلككملا ىلا ( هيلع )

 لوسر اوضعف » أطلا تاذ لاعفالاو ةلعفلاب وا ًأطّولاب © ةئطاخلاب © اهلها دارملاو |
 :داز ةدشلا ىف ةدئاز © ةمار ةذخا مهذخأف © اهلور ةما لكت صءدنىا *# مهيد |

 كلذو هنازخ ىلع ىفط وا ةداستءملا هدح زواج © ءاملا ىنط امل انا عقلا ىف مهلامعا

 6ةيراجلاف## مهبالصاىف ملاو كابا ىا # ىانلمح 8 هلبقنم ديؤي وهو نافوطلاىف | ؛
 قارغاو نيئمؤملا ءاحتا ىهو ةلعفلا لمجنا © مكل اهلمخ © السلا هيلع عوف | قارغاو نيم قلل اجا ضو

 كرو ءرهق لاكو هتمكحو عئاصلا ةردقىبع ةلالدو ةربع # ةركذت 3 ن رفاكلا (ةركذت مكل )نيرئاكلا
 رعولاو فكي اهعشت: نيعلا نوكس اهنعئو. رثثك نا نعو اهظفحتو © ايتو © | ماكو

 ألا اهنأش نم « ةيعاو نذا 8 كريغ ىف هظفحت نا ءاعيالاو كسفنىف ءىثلاظنحم نا | مضب ( نذا ) اهظفحمو

 الدال ريكشلاو هج وع لمعلاو هفركفتلاو هتعاشاو هرك ذل اهظفح سحنام ظفحم (ةيعاو) مفان ريغ لاذلا

 د4 1 رقو مهاسن ةماداو ريفغلا محلا امال بدلا هتلق عم 0 اذهنم ناو 7 اق ىلع 0 لاق 0 0

 رك ذو ةما.قلا ليوهت ىف غلاب ا © ةدحاو ةغفأ روصلاو يقل اذاذ #8 فيقختلاب ندا 0 تلقع نذا ىو
 نسح امئاو اهحرش ىلا داع اهناكما ىلع اهو ]باطل امونما ايراد هكا لإ | 318:7 تسال تعفتلاو
 هانسا ىلع بصنلإب غفت "ىرقو لصفلل هريكذت ىو هدمت ردسلا لا يدور | نحاول روش

 ةحر» ملاغلا بارخ اهدنع ىتلا ىلوالا ةغفتلا اهب دارملاو رورلاو راجلاىلا لمفلا || تو؟د ىلدالا يقلل
 يروا ةلزلز طسوتبوا ةلءاكلا ةردقلادرب اهنكاما نع تمفر © نايللاو ضرالا || ةحاألاو ساللااهدنع
 مهتاطخم | ركفشا يذلا ءآلا در لقو تاكفتتلا 00 0-0 تلا اهدنع نونعبب
 © مهب لوسر اوصمف 9» ك هل [قرحاو 1 لا ةءكلاولا وه هلوق وجر | قنو لاجلاو ضرالا
 امهالك لوسرلاب دازملا لاق. نا ىلوالاو اطول لبقو نارمع نب ىسوم ىنعي لبق أ[ تايرق اضيا تافسختلا

 ساسبع نا 0 ةيمان ىتعت 7 ةسار ةذخا مهذخاف م آم نتمالاز 5 مدَقَل || اهفسخ اهكشاو لوا

 ىح مدح زواجوزاتع ىا 6 ءاملا ىنط الانا ر# مالاباذع ىلع ةدئاز لبقو ةديدش | ةملكباوملكت (ةطاخلإل
 والا وعد مالسلاو 0 حوت 8 كلذو هقوف عظتراو ؛ خل 0 ىلع الع ظ ا شمس

 رمال با ا ل 02 ما اناح ىنب 8 ةيداجل ىف كن مهذخأف ) ىمو» ( مهب
 ام ىتلا ةلعفلا كلت لمجتلىا © اهلمتل يالا راع ىلا ةدفشلاىا 56 مفك ين عسل
 ط دو ءزرخ ا # 5 مكل 8 همم اناج ن كة حون موق ىف قارسغا ن ىناطاك ان1) ةيريتش ةيزيقع

 نذا لبقو للادنع نه ءاج امل ةظفاح ىا © ةبعاو نذا © اهظفحن ىا # اهعتو 5 أ نامزيف ءاملاتعفترا (ءاملا
 دعب ىنأي نا. ةريغو ةظعرنوكتف نذا لك ايهظفخل لقو تقع ام تلقعو تنطب ظ دم ةحااي (؟ يلع ) حو

 حت اذاف ف لجو نع هلوق © ةظعوملب لمعيو ريتعيل ىنملاو نذالا بمئاض ذارماو || ىو هيلع ىلاعت هلاىلس
 ءا 4 لا_لاو ضرالات لمحو © ىلوالاةْحلا ىنب 0 ةغق روصلاف | يداسا ىف قلخلا راسو

 7 6تعفر) مك ةصقلا هذه لاو حون ةئيفىني ( مكلاهلمجتل ) حون .ةنيفسيف « ةيراجلا ف ) مككأبآ
 دق ةمءا 0 اذه عمست لاعبو ظفاحٍبلق اهظف ( ةيعاو نذا اهيعتو ) اهب نوظعتن ةظع 0ك

 مه ضرالا ىلعام لاق (لابجلاو ضرالاتلمحو) ثعبلا ةختل ىهو ىثنال ( ةدحاو ةختت روصلا ىف فن اذاف ) تعمسامب



 ةتاطلاةروس )م ةعباتتم ىا (اموسح ) 564 ز- ىرذالا ءاعنرالا ىلا ريش

 هتردَعب مهيلع اهطلس # مهيلع اهرذم # اهدر ىلع اوردّقب ملف داع ىلع وا اهطبض

 ذا ةيكلف تالاصتا نم تناك اهنا نم مهوتبام ىنل هب ئح ةفص وا ىنائتسا وهو
 تاعبانتم # اموسح مايا ةمئامتو لابل عبس 9 تيسملاو اهل :ردقملا وه ناكل تناك

 هتلضاتساو نك لك تمتلك تاس وا اهك نا تقلا اذا ال ك5 2 مساح عج

 وا امطق ىنمب ةل_لا ىلع ايصتنم اردصم نوكي نا زوجمو مهرباد تعطق تاعطاق وأ
 مايا تناك ىهو حفلاب ةءارقلا هديؤيو امو_سح مهمسحن ىا الاح ردقملا هلعفل ردصملا

 رج اهنال ازومع ثيمس امئاو رخآ الا ءاسزرالا بونغ ىلا ءاشرالا ةحبص وز
 اهتكلهاف نماثلا ىف جيرلا اهتعزتاف برس ىف تراوت داع نم ازوجت نال وا ءاتش |

 مايالاو ىلايللا ىف وا اهباهم ىف # اهيف ف مهرضضاح تنك نا © موقلا ىرتف 9
 # ةيواخ 9 لخن لوسا © لخن زاجتا مهناك# عرس قوم  ىعرص 9
 ءاجو # ءاقبوا,ةيقاب“سفنواةيقب نم © ةيقاب نم مهل ىرت لهف #9 فاوجالا ةلكأتم

 هدنع نمو ىا هلبق نمو قاسكلاو نايرصنلا ارو همدق نمو © هلق نمو نوعر

 مالسلاهيلع طوأ موق ىرق © تاكفتؤملاو # هعم نمو ئرق هنا هيلعلدبو هعايتان

 ةلحالو ةوش مهتعراهمقدأ ىلع .اوردقي ظ داع ىلع تتع لبقو اهنم جرخام رادقم.

 كلذ ةبمرأ كاف نك در :هيفو مهيلع اهطل_سو اهلسراىا 6 مهيلع اهر ذم

 كلذنا ىلاعت هللانيبو مهيلع .اهرخخ هلوش بهذملاذه ىننف يكاوكلا لاصتاب ناك

 درب تاذ 0 مايا ةينامكولابل عبس 9 ا ركلا لاصتاب ال هتكشعو هردقو ُهناَضَف

 درب تاذأ مايا اهنال زوميلا برعلا اهامسدت ىتلا مايالاهه بهو لاق ةديدش حايرو

 موقنم ازوج7 نال ليقو ءاتشلا زيف ىنأت اهنال ازو#ع تيمسو ةديدش حايزألا
 سيل ةئاد ةمباتتم ىا # اموسح  اهتلتق ىتح جيرلا اهتميتاف اهبرس تاخد داق
 39 ف روف اهل نك 3 مايالاهذه ىف مهيلع تعباتت ةكلاهملا جيرلانا كلذو روف اهف

 مغ ا! را مايالا 0 ليقو امؤش اموس> ليقو مهتكلها ىتح عاطقلا

 ينم قتوإل لاصئتتسالا باذعب ”مهتمسح اهنا ىنعلاو عطقلا مسحلا و اهلهانع ىلا

 عج ىكله ىا « رص © ماالاو ىلاالا كلتيف ىا * اهيف موقلاىرتف ف ١
 ةلاخ لقوب ةطقاس ىا 34 ةيواخ ل م زامتا مناك توم امهعرص دق. عب رص

 4 ةيقابزم مهل. اىرت لاهف 0 سّؤر اهل سيل ةطقاس ل عوذ# مههش فاوجالا

 ىلاعت هللا مهفصو 65 نمانلا مولا قون اودص |امل مهنا لق ةقاب سفن نم ف

 ىلامت هلوق © دحا' مهلم قب | را مهتقلاف يرلا مهام, ةنواش لت راح 1

 هدو اف ير هو ىا ء ايلاعفو قاقلازيبك 'ىرف # هلق نمو نوعرف ءاحو 5

 6 تاكفت ولا و #9 ةرئاكلا مالا ن٠ هلبقنءوىا ءابلان وكس فاقلا مب ىرق ةو هعابتاو

 رخآ ءاعبرالاءوي باذعلاءادتبا ناكو ( مايا ةينامثولايل عبس مهيلع ) اهطلس( اهرذعس ) هللاءادعا ىلع ابضغ هللا ن
 دوهشك مءاح عمج مطقنتال )ا

 لمف عباتتي اهمباتتل اليثمت
 ىلع ىلا ةداعاىف مساحلا

 ىردلا دقي هك ءاذلا

 نوكينا زاجو مس ىت>
 اموسح مخ ىا اردصم

 الاصتتسا ةاطاست

 تالا ابنا 1

 اهاهمىف ( اهيف موقلا )

 مايالاو ىلايللا ىف وا
 عسج انا( عرس )

 لاح ( مناك ) عارمص

 لوصا ( زاجأ 0ىر

 (ةيواخ) ةلحمت عج (لخت)
 ىرتلهف ) ةيلابوا ةطقاس

 سفن نم ( ةيقاب نه مهل
 ةيغاطلاك ءاَش نموا ةقاب
 نوعءرفءاحو) نايفطلا ىنءع

 ن* همدش نمو هل. نعءو

 ىلع و ىرصبلبق نمو مئالا
 هعامتانم هدنعنمو ىا

 موقىرق ( تاكفتؤملاو )

 نبا و تصع تع هدب دش

 ( اهرذع# ) اهنازخ ىلع

 لايل عبس مهيلع ) اهطلس
 اعاد ( اموسح مايا ةينامثو

 ىرتف) مهنعرتفال اعباتتم

 0 هزه (ةرشلإ
 جيرلا ىف لاس و مايالا ىف

 نيح و رطم كله( ىعرص)

 كاروا (لخن اجا مهن اك)
 لهف)ةطقاس (ةيواخ) لت

 اوقرغف رحل ىلا .هدونج نه هعم نء(هلبق نمو نوعرف ءاحو) جيرلاهتكلهاالادحا مهنمقع ملوش ) ةقانم مهل 3

 (تاكفتؤملاو) ةيضاملا مالا نم نوعرف لش ناكنمو هلق نو كرشلاةملكب ن وعرف ملكت نوعرفءاحو لاَشو رعلا|



 و ربخو آدم ( ةقاحلا ام) بجو ىأ ركل قم قح نما 5 تارا ة نا ىه هس لا ةحاثلا عوفولا

 اهمظعل اهنع مهفتسي نا اهقحىا اهلوهل اميظعتو | اقل اتق ى ىم ىاىا ىهام ةقاحلا لصالاو ةقاحلا ربخ

 ىعدم و اههنكب كلملعالك نا ىنعي (ةقاحلاام) كذعا ئشىاو (كارداامو) ليوهتلاةدايزل ريعشلا عضم ىهاظلا عضوف
 ىف هدعب ةلمجاو ربخلا كارداو ءادتبالاب عفرامو نيقولخلا ةيارد هفايتال ثيحم ةدشلاو مظعلانم هنال اهمظع

 دوك ت0 هه[ م7 ]2ه- ىردال ناث عل يتم لوعفم اهنال بصن عضوم

 ىذاجل دانسالا ىل !ع ءازجلاو باسحلا نم رومالا قاوح اهيف عشت وا اهتقيقح ف رعت | ةعراقلات ءظوف ةقاحلاب ىا

 اهناعل طل لع ىف ؟ئش ىل ىا ىغام هلساو 6 ةقاحلا ام ف .ريت ًادتم ىو |

 | 111م كاردا امو رف اهل لوما هنا ريمضلا عضوم ىهاظلا عضوف اهل ليوهتلاو
 دحا ةيارد اهفليت نا ن ٠ مظعا اهناف اههنك م امثال كيا ىا ىفام كملعا ' 2 ث ىاو |

 ىلا عرق ىلا لال  ةعزافلا دامو د م تيتك وف ءرخ كارذاو !دتمانو

 ءاعما نم اذا اهعضوم

 اهنال اهب تدعو ةمايقلا

 اهركذ املو لاوهالاو

 | كلذ ركذ عبتا اهمحنو
 0 وق ةدايز 00 راشتنالاو راطفنالاب مايسسالا د عارتالا ا

 ةىيصلا ىهو ةدشلاىف دحل ةزواجلا ةعقاولاب #ةيغاطلاب اوكلهاف دومث اماف 9 اهتدش 1 م

 ةفاعلاك ردصم اهناىلع هريغو بيذكتلاب مهنايفط ببسبوا ةعراقلاب مهبيذكتل ةفجرلاوا 5 1 ةكم لهالا رك ذي

 هوبلاوا توصلا ديدش ىا 00 | وكلهاف داع اماو # هلوق قباطبال وهو 20- ةقاع ني

 اوعيطتسي ملف اهنازخ ىلع تتع اهناك فصعلا ةديدش © ةيناع 9 رصلا وا رصلا نه | !اوكل هاف دوحن ع6

 ةزواجملاةعقاولاب ( ةغاطلاب

 فل او ءداعلا و نول

 لقو ةفجرلال يقف اه
 ردصم ةيغاطلا ليقوةحسمأا

 مهل ايفطب ىا ةقاعلاك

 هلوق قباطيال اذهنكلو

 ( حيرب اوكلهاف داعاماو )

 هللا ىلص هلوقل رويدلاب ىا

 ابصلاب ترصن مثسو هيلع
 ووردلاب داب تكل عاوز
 توصلاةديدش(رصرص)

 ةدراب وا ةعصلا: مصلا نم

 درك ىلا اهناكارشلا نم

 يف مكو درا ايف
 1 ةنادقم) كا ا نار لع تفوا سلا يدم( 80 را هوو ةديشب :قرحت

 ازا قحي اهيفو ةقيقملا ىلع فرعتف رومالاققحم ايف نال ليقو اهبف بيرال عوقولا
 جاا|ىه ةقاحلالليقو اهل ةبذاك الف تقح ىتلا ةلزانلا ةقاطلاليقو بح ىا لامعالا ىلع

 اهلليو بلاد اهنأشل ميقتلا هانعمو ماهفتسا © ةقاحلاام # مهب عقن ىا موقلا ىلع َح

 7 اهنياعي ملذا اهلعتال كنا ىا © ةقاحلاام كاردا امو © ةقاحلاىغ ئش ىا ىنملاو

 ركفالو دحا ةيارد هفليتال عا ةدشلاو مظعلانم هنا ىلع لاوهالا نم اهيف امرت |

 لاق » ةعراقلاب داعو دوك تبذك كلذ نم مظعا ىهف اهلاح تردق ككاذ

 اكبذك لق و ةفاححلاب داملا بولق عرفت انال ا الا نتاع اكان
 وكلما دوم اما #3 م-هب ولف عرقف مهب لاب , ىح مهيب , مهدعوا ىذلا باذعلاب |

 وللا هزواجلا ةديدشلا ةحصلا ةيغاطلا ليقو مهرفكو مهنايفطن ىا © ةيغاطلاب

 اماو مهيبسلإ دوت موق تكلهاف ةقانلا افرع كا ةقرفلا ةيغاطلا ليقو ةوقلافف

 لبقو ةرصرص اهل بو.هلاف توصلاةديدش ىا # رصرص حيرب اوكلهاف داع |
 ' 638 اهدر دشن قرم ىهف كو دربلا اهف ررك ىتااهتاك رصلانم ةدرابلا
 اوفرعب ملف رادقملاو دا تزواحو ليس اهيلع مهل نكي ملف اهتنزخ ىلع تتع ىا

 الا قئاقل ةقالا تيمسامناو ( ةقاحلا ام) دمتاي ( كاردأ امو) كلذب همجي ةعاسلاام ةعاسسلا لوب ( ةقاحلا ام

 راقلاب ) دوه موق ( دأعو ) اص موق ( دون تبذك) رانلا اك نفاكتال ىدتاو ةنخلا هناعاب ن نمؤملل قحن

 امهكرشو مهنايفطل ( ةيغاطلاب اوكلهاف دو اناث ) مهبول عرش اهنال ةعراقلا تمس اعاإو ةعاسلا ماش

 ا || دوب( ريصرص جرب اوكلهاف ) دوه موق (داعاماو) اوكلها ىتح تدك الع مهلمح مهنايفط لاهو

١ 



 هت م١6 و-

 شوفت ضن نفاخ نم نركت كلو زدقلا لاو نيفلأ لح ل نيملا نا ظ

 كنوكلهيل ىا كنوةهزيل 'ئرقو نزف هتنزع قلزف هتقلز نم كل ”وةلزيل عفان ًارقو |

 نا رتلا لحال هوننحامل © نيملاعلل ركذالا وهاموإ# هةنع اريفنلاو هما ىف ةريد «نوذ أ

 ىنلانع 8 ايأر مهزبماو القعسانلا لكآ ناكنمالا هاطاعتيالو هكرديال ماعرك ذهنا نيب |

 *« نوسمخو ىدحا اهياو ةيكم ةقاملا ةروس

 ىا دومالا ايف ققحت ىتلا وا اهعوقو قحي ىتلا ةلاطا وا ةعاسلا ىا 66 ةقاحلا 2

 نوهركي اوناك مهنال # ركذلا اوعمس امل 9 هلوق وهو نآ رقلا عام رظنلا اذه
 ىا # نونل هنا نولوّدبو 7 ءاضغلاب هيلا رظنلا نودحيو ةهاركلا دشا كلذ |
 وه امو # مهيلع ادر ىلاهت هللالاق نا رقلا ارد هوءمس اذا ن 0 ىلا هتويسني ا

 ءاود نس نيم ٌّؤملل ةظعوم سابعنا لاق 01 نيملاعلل ٍِش 5 ذالا 0 0 هلا ىنعلا ا

 0 م ا نع (ق) هب الاءذه هيلع أرق نا نادل تاما

 نعوا# اولسغاف ما سغتسا اذاو 1 هئقمس 0 ا

 لاق مهل ىرتس افا نيعلا مهيلا عرمست رفعح دلو نا هللا ل وسراي لوش تناك سنع تشب |

 ءاعماأ نإ 0 ةعافر ب 0

 دا ق>نيعلا هلوق * ىذمرتلا هحرذا 00 هتقن 5 ردقلا 3 وش ناكل“ ممل

 ةقيقح بلق ىلا ىدؤيالو هسفنىف افلاخم 9 ىفم لك 1 1 1 دانف ىلع 1

 هداقتعا بحو هعوقو عراشلاربخا اذاف لوقعلا تازو# نم هناف لبلد داسفا الو ا

 اذه ةلباقم دنع كلهتو دش امنا نيعلا نا ةئسلا لها بهذمو هسذكت زوجنالو 1

 5 ا هلوذو ماد 0 هيفراؤتف ا ل ىذلا 6 1 3 * ا

 لا ا

 0 3 00 اذا 0 ةيوق ةيهناو 5 0 ةد هيذو 2 _

 0 كييف نا ا ةبازوسمحو نانا ىهو ةيكم ةقاللاة روس ريسنل ٍ '

 *6 افرح نوثالثو عبراو فلاو ةلكن وسمو »
 .م د ميحرلا نمحرلا هللا يسلب 1-1

 ةتباث اهنا ىنعي تباثلا قحلا نم ةقاح تبعم ةمايقلا ىنعي ةقاللا # لجو نع هلوق ْ ١

 هدانسابو © ميحرلانمحرلا هللا مسي ) © نونامثو ةئامعبراو فاااهفورحو

 1 َن ةروس)

 ْ هنانواوشوؤ# مثدسح و مهضفل ةعاعم لع ثعش ىا "ا رقلاىا © ركذلا اوعمسال 5 |

 | مهتالخ اىلامتدلل نسح نيذلاباوث هللاءاطعا ماقلاةروس 0 ن* ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ىتلاةروسلان مووت

 امل ) ةي الامذه نيملاةيقر
 نإ رقلا -(؟رك ذلا ومع

 ىلع اًندس> ( نولوّشو )
 نايل ء وبلا نهب تنتوا ام

 نونحل ادهم نا « نونجلل

 هنع اريفنسو هسعا ىف ةريح

 الا)نآ رقلاىا (وهامو)

 ( نيملاءل ) ظعو ( ركذ

 | ىنيي سنالاو نجلا
 امونأ رقلال جال هوئنج

 نيملاعلل ةظعومالانأ رقلا

 هلثمع ءاح ن٠ ننجح فيكف

 ىا ركذلا اومعمس امل ليقو
 وهامو مالسلاهيلع هرثذ

 الا مالسلا هيلع دمحم ىا

 فوكف نيملاعل ف رشرك ذ

 لعاهللاونونخلاهيلا بسن

 ىذا ةقاطا ةزوس 0

 4 ةيكم ةيا نوسمحو

 © ميحرلا نحرلاهللا مس )

 ةيحاولاةعاسلا ( ةقاملا )

 كنءارق (ركذلا اوععسامل)

 ىنعي (نولوّديو) نا رقلا
 نوذعل ( هلا ) ةكم راك

 قنتخم ( نون ) ادمح
 كارا (وهامو)

 (نيملاعلل) ةظع(ركذ الا)
 - سنالاو نجل

0 

 ةيكم اهلكىهو ةقاحخلا اهيف
 اهتالكو ةيا نوسمح اهتايآ

 ةقاحلا .) ىلاعت هلوق يف سابع نا نع



 0 ( ةردعو هئاعدل هافطصا ) هير هابتحاف ) مومذم ريغ يلف مرهنكلهتلزب بئاعم (مومذموهو)

 قب.ملو 284٠2 ]4-98 نو ريشعلاو عساتلاءزيملا) املا تاقسل نيليكتيلا ١
 هجولاو نياسرملا نه

 الس رص ناك هنال لوالاوه

 ناوىلاعت هلوقل هلق اسنو

 | قباذا نيلسرملان سنوي
 تاي الان وحشملا كلفلاىلا

 اورفك نيذلاداكي ناو )
 ( مهراصب أب كنوقازي
 ةففخم نا ىثدم ءايلاهفبو

 أأ هقلز اهلعماللاوةليقثلا نم
 ىاهناكمنع هلازا هقلزاو

 ةدابش م ناقكتلا

 نويعب ارزش كيلا مهرظن

 هراصنابك ولي زي ناةوادعلا

 دلرتعلب وا كناكم نع

 تناكو كيلع مهقنحةدشل

 ناكف دسا ىنىف نيعلا

 ةثالث عوج مهنم لجرلا

 لوقةيف ْئُد هب رع الف مايا

 تاسالا وا ويكمل 1 هيف

 ىلع نينايعلا' صضعب دير )

 هللالو_-رىف لوش نا
 لاقف كلذ لثم هللاىلد

 الحر هلثم مويلاك را مل

 ىفو كلذ#ن. هللا»_صعف
 ناو قدح نيعلا ثيدحلا

 ردقلا لما لخدتل نيعلا

 نسحلا نعءوربة!!لجرلاو

١ 

 وهو ) ءاروصلا ىلع

 تندم مولم ( ”مومدم
 | ةانلسال (ةيرءاجألا)
 ةكبا رافك, ( اوؤقنك نيذلا داك ناو. ) نيلسرملا نم ( نيطاصلا نم هلم ) ةبوتلاب هر

 مهنيعأب كنونيعي لاّشو (معراصباب) كنوعرمديل ( كنوقلزيل )

 نيموي لك اال ثكمي |
 رافكلا لأف هانعام طقس ىتح اليلق الا بهذ: اف هذهنم نسحا اًكَع الو البا |

 هللامصمف كلذ لثم هب لعطيو نيعلاب مو هيلع هللالصهللالوسر بيصينإ لجرلا اذه |
 نبا لاق مهراصبإب كيوقلزيل اورفك نيذلاداك ناو لزتاو ملسو هيلع هللا ىلص هين |

 لقو ءاسالا نملبقو ةلز هل

 دمتعي لاح وهو ةءاركلاو ةرلانع دوراطم ميلم # مومذم وهو © راجمالا نع

 ةانتساوا هس لا ىجولا در ناب © هير ءابتجاف وف ذبنلا نود ةيفثملا اهنال باوجلا اهيلع |

 حالصلا فنياماكلا نم.##نيملاصلا نم هلمؤسؤ## ةعقولاءذه لبق ايدن نكيمل هنا عح نا
 000 3ل2 <: الآو لاتقالا قاخت لع لئلد' هنفو ىلوا هكرتام لم نا نم- ةمصع نا

 هب لح نيح دحاب ليقو فيقت ىلع وعدي نا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر مه
 © مهراصباب كنوقلزيل اورفكن يذلاداكب ناو #9 ني.ءزهنملا ىلع وعدي نا داراف لحام

 لاحم ارزش كلا نورظنم مهتوادع ةدشل مهنا ىنمملاو اهليلد ماللاو ةففخلا هنأ |

 هنكماول ىا ىعرمصي داكي ارظن ىلا رظن مهاوقنم كنومريو كمدق نولزب نوداكي

 ادسا ىب ىف نآك هنا ىور ذا نيعلاب كن ودصي نوداكي مهنا وا هلعفل عرممل هرظنم

 ثيدطاىفو تف ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر نيعي نا مهضعب داراف نونايع

 بذل مالبو مذيىا © مومذم وهو ل# ضرالا ىلع توحلانط؛ نم ءاضفلاب حرطل
 مت ةمايقلاموي ىلا توحلانطبىف ىتبل هبرنم ةمعن هتكرادتالول ةياالا ىنعمىف ليقو
 هن وك ىلع موهذه وهو هلوق لدي له تلق ناف اءاضفو اهضراب ىا ةمايقلاءارعب دش

 هلا ىلع تلد الول ةلكنا اهدحا هحوا ةثالثْن م هنع باوجلا تلق بنذلل العاف ناك
 قاربالا تانسح ناف لضفالا كرت هنم دارملالعل ىناثلا مذلا بجوبام هنم لصحم مل
 13 هلوث هلع لدي ةوينلالقق تناك ةسقاولا هذه لما ثلاثلا نيبرقملا تاابس
 هليطو» هموقىف هعفشو ىحولا هيلع درو هافطصا ىا بنقعتلا ءافلاو هت هر ءابتج اذ

 كنوقلزل اورفك نذلاداكي ناو 8 ىلاعت هلوق * نيدنلا ىا ©« نيملاصلا نم
 كك رظت يملا مسوهيلع هللاىلص ىنلا اويصينا اودارا رافكلانا كلذو © مهراصبإب

 الإ ىتج دسا ىنيىف نيعلا تناك لبقو هجحح لثم الو هلثم انسأرام اولاقو هيلا شيرق
 مهاردلاو لتكملا ىذخ هتيراجل لوقي مث اهنياعيف' مهدحاب رل ةرقبلاوا ةقانلا تناك

 أبرعلا نم لجر ناك لبقو رحشف توملاب عفت ىتح حربت اف هذه مل نم محلب انيئلاف
 مويلاكرا مل لوقيف لبالا هب رم هئايخ بئاج عفرب مث ةثالث وا

 ليقو هيجلام ةئيعب ناخ ءلا بدصل م مهنوعب كنودصي ليقو كيوذفنس هانعم سابع

 )رطب مها داراامناو ةلاسرلا خ ءابتنم هيلع تنا امع كدوفرصي ليقو كنوعرصي

 او هلمو كطقس داك ءاخغبلاو ةوادعلاب اديدش ارظن نا رقلآ ت تأرق اذا كيلا

 07 نإ ىملا اذنه ةمح لع لدب ىكله داك وأ ىتعرصي داكي ارلقن ىلا رظن



 0 تا

 ئشب عفديال © نيم ىديكن اإل م لي او 6 مهلىلماو ف نينمؤلل ىلع مهل

 داشرالا ىلع © ارجا ملأت ما 32 هتروصفف هلال دكلاب اتاردتشا ةماعلا مس انآ

 مهدنع ما #9 كنع نوضرعف اهامحب  نولقثم 9 ةءارغنم 6 مرغم نم منو
 كتلعو ء قولو قويكشام هنم © نوبتكب مهف 9 تايبغلا وا حوللا © بيغلا |
 بحاصك نكتالو 9 مهيلع كن رصن ريخأتو مهلا-هما وهو © كير مك ريصاف ف ١
 .واما# رانك نهو رق تول ساس ىذا دارس كان ١ سنو توها
 ةبوتلل قيفوتلا ىنعي © هبر نم ةمعن هكرادتنا الول 8 الس ىلتبتق ةرجصشلا نم اظيغ
 ةباكحح ىلع اي ا ك5 'ىرقو لصفلل ل مفلا ريك دن نسحو اهلوبقو )

 ةيلاخلا ضرالاب © ءارعلاب ذبنل ف هكرادتت هيف لاَع ناكنا الول ىنممب ةيضاملا لاخلا |

 جاردتسالا وه اذهو ةبوتلاو راففتسالا جداا و ةمعل مهل انددج اينذا وبذا |
 ملسملا ديعلا ىلعف مهكالها بيس ةقيقحلا فوهو نينمؤملا ىلع مهلاليضفت هنويسح مال ا

 ةيوتلاو رافغتسالاب هلحاعي نا امنذ بنذا اذاو ركشلاب اهلباشنا ةمعن هدنع تددخت اذآ

 مهاجاعا الاف توملاىلا مهاهما هانعم لبقو ةدملا مهل ليطاو مهلهماىأ * مها ىلماو 9 |

 لاسيتحالا نم برض ديكلالبقو ديدش ىباذغ ىا * نيتم ىدك نا ## ةبوقعلإب |
 غيليمت ىلع ىا 46 ارجا مهلأست ما# باذعلا ىلا .ىدؤملا جاردتسالا ىنمب نوكف

 لقئيف ارجا مهم بلطتا ىنمملاو ةما همس ا

 مهف بيغلامهدنع ما 98 ناميالانع كلذ مهطبشيف مهلاوماىف تامارغلا لح

 ماهفتسا وهو ه ن ومكحلا ام هئم نوبتكي مهف ظوذحلا 0 ىا "3 نو

 هنا ليق كبر ءاضقل مهاذا ىلع ربصا ىا # كير مك 1 ريصاف 9 0 عا

 سنوب ىنعي # توحلا بحاصك 9 ةإجلاو رهشلاىف 3 كتالو 8 فيسلاة ب نحوس ظ

. 
 ا

ُُ 
 ا

 ارغ ءولمت ىا# موك حراق كرا طيف اخد اك سارت 0

 تل ادا ملح اع باتو همحر نيح ىا # هبرن. ةممأ هكرادننا الواؤلا

 ند 0 10 هرذدعلوقو ا ةباحاب

 ؤ
1 
1 
 ىف

 تارا مالسلاهيلع لاق اه ركشمهانيسنا وةمعن مهل ندد ةيصعم اوددج الكل ق جار دس د و رمتبالا

 نا ىئدك نا ( مهاماو (مهل ىلماو) هب هن الا التو جردت سم هنأ ملعاف هئيصعم ىلع ميقموهو دبع ىلع معن ىلا ل لل

 لضالاو كالهال اسس ناك ثح. ديكلا ةروصىف هنوكل اجاردتسا هاعس اك اذك هنكمكو هتاحاىكف يدش قآل

 احردتسمو اركامو ادناك هللاىعلنا زوجيالو نمالا ةهجنه ذخالا وه جاردتسالاو ركملاو ديكلا ىنعم نإ
 ىنمع ماهفتسسا نونمؤيالف ( نولقثم ) ةماسمغ ( مرغم نم مهنا 1 ةلاسنرلا غسيل ىلع 6 مآ (

 ما) كلذل اومنقيف كلذلقثيف ؟ن ةروس ١ ىجحولا غلا ه6 "0و ر- ىلع ارحا بلطت تسلىا ىفللا
 حولا ىا (بيغلا مهدنع

 مهف) روهمجادنعظوفحا

 ار فام هم ( نوكيا
 ( كير محل ريصاف ) هب

 رتانو مهأاهنا وهو
 مهنال مسهيلع كنرصت

 اواموم ىل اول هما ناو

 (توها بحاصكن كتالو)

 ةلجاا ىفمالسا هيلع سن وبك

 ىت> موقلا ىلع بضغلاو
 فقولاو الب ىلّسنال
 سل ذا نال توحلا ىلع

 ءادنلا ذا همدشت ا١ ىفرظب

 لب هنع ىهني الف ةعاط

 ركذاىا فوذحم لوعفم

 نطبف هير اعد (ىداثذا)

 تناالا هلا الب توحلا

 لت نك نإ تباع
 ( موظكموهو ) نيملاظلا
 ءاقسلا مظك نم ال اظيغ ءولم

 كراد ناالول) م الماذا
 ( هير نم ) ةمحر ( ٌةمعت

 هيلع معلا هللان ا الوا ىا |

 ءاضفلاب ( ءارعلاب ) توحلا ن

 (ىهلأستما) رووخ خادم 1 ا ) مهلهما (مهلىلماو) رفنةسمخ اوناكو ةللو مويىف للام كلهاف نورءشنا

 (بيغلامهدنعما ) ةباجالا ( نولقثم ) مررغلا نم (مرغم نم مهف) نامبالا ىلع اقزرو العج 2 لآ
 ءاضَ ضرا لابو كبر ةلاسر غيلمت ىلع ( كبر مكحل ريصاف) كنوعصاخيام هنم (نوبتكب مهف ) ظوذحلا حولل
 هير اعد ( ىدانذا ) ىتم نب سنوي ريغك خرز بحاصك ) هللايماىف بلقلا قيض اروجحض ( نكتالو ) كي

 «ءارعلاب) حرطل ( ذينل ) هيرنم ةمحر (هبرنم ةمعن هكراذتناالوا) مومقم دؤهجت (موظكموهو ) توحلا نأ



 : 0 ةبالق) ار ىلع اخ وت نكلو انلكتال ( دوجلاىلا ) ةمئرافكلاى لا ( نوعديو )

 مهراص ١ 5 نوعدبف ريعقلا نم لاح ةيلذ هك مفرلا وضفخلا دنع قدر يلا ىصأي مكر يصت مهروهظ نال

 ا 0 سلا لع ) نوعدب اوناكدقو را مهاشغي ( لذ مهقهر ) مهراصبا عوشخ لاح ىف نوعدب ىا

 9 2لالؤ ءادا مهوىأ ولف ياللا مهر ) 4 ل 0 ( رووسلا ىلإ )

 ةمايقلا مول مويلا ناك نا دوهسلا مهكر 0 امر 7 وووهسلا ىلإ نوعدبو 3 دوج نع ارش كيذا

 2  نوعيطت ب الف ٍِظ عزنلا تقو تناك نا اهئاقوال تاولصلا ىلا نوعدي وا ىنرذ لاه ( ىنرذف )

 ةاذ مهقطت 6 ةلذ مهقهرت مهراصبا ةعشاخ 8 هلع ةردقلا لاوز وا هتقو باهذل .
 © نوملاس مهو يه ةمصلا نامز وا ايثدلا ىف *# دولا ىلا نوعدي اوناكدقو

 ىنذ ىلا هلك « ثيدحلا ادهن بذكب نمو ىنرذف # هيف للعلا وام هنم نونكمتم

 ةئحلا ةءاداو لاهمالاب ةحرد ةحرد باذعلا نم مهيندنس 03 4 مهجردت هد 0 كفك

 مهنال مهيلعماعنالاوهو جاردتسا هنا نوملعي ال ثيح نم يف ةنعلاد دايدزاو .

 اولا عفن وه ةكئالملا تعفش ىلاءتهلوقو * ريخ بحاصىا اريخ اهف رذن مل نيئمؤملا
 جري رانلا نم. ةضق ضبقيف نيمحارلا حراالا قس ملو نونمؤملا عفشو نويبالا عفشو

 آوامعي ملو طقف نامالادرحم مهعم نيذلا مه ءالؤه طق اريخ اولمعي مل اموق اهنم

 ناعبالا درجالا هدنع سيل نمل ةمحرلاذ بولةلاهنكت ام ملعب ىلاعت هللادرفنو طق اربخ

 .قليفامك اوراص ىا اممح اوداعدق هلوق « ةعاج مج ىا ةغبق ضيق ىنممو طقف |

 افصلاىف ىا ؤلؤللاك نوج رخهلوق ٠ رهلالوا ىهو ةهوف عمج ةخلا هاوفاىف رهنىف |
 ى 0 تذ ريغ وأ بهذ نه ءايشا مهباقر ىف قاعي هنا هانعم لق ا مهاقرف |

 'نوغطتس الف رولا ىلا نوعديو ِِ ىلاعت هلوق * رعأ هنباو اهب نوقرعي | 01م

 1 اذى ةيفصكوا رقبلا ىصايصك مهبالصا ريصت نيقفانلاو ريكا ىني دوهصسلا | 0
 نوءفرب نينمؤملا نا كلذو 7 ةلذ 0 مهراصنا ةعشاخ 8 يرسل نوكطتنت

 و ةوءاهللاو رونلا اهالع دقو جلا نم اضايب دشا مههوجوو ىوجهسلا نم مهسؤر

 الإ وعد. اوناك دقو 8 ةمادنو نارسسخو لذ مهاشقيو نيقفانملاو راقكلاءوجاو ةمللاو كلا نزار

 اءاقالاو ناذالاب ةبوتكلا ةالصلاىلا نوعدي ناك املا زاد ىف نب « دوهسلا (| ةميرذ نا قزر نواف
 ©نوملاس مهر نوبي الف الفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع نوعمسإ اوناك مهنا كلذو. ' نمل ضافلا دادتا ىلا

 داو رابحالا عك لاق | 0 الف ءاحا مهو ةالصلاىلا ن نوعدي .اوناك مهنا أ ا! ةيلاب (نولعلال ثيح

 زرذف ف لجو نع هلوق © ةعاملا نع نوفا نذلاىفالا ةب الاءذه تلزتام 00 1
 ةثنالو مهنييو ني لخو ا لا نييذكملاو ىنعدىا © ثيدحلا اذهب بنكيزند» 0 0 ديوس

 ئدر هللاو اولاقام دعت

 ظ بانها, , مهذخ أنس ىا 4 مهجردتساس 3 مهايا كيفك ١ ىناف ىلا مهلكو مهب كبل * اناا ووك رطمانك ام
 لك ةيالا ىتنمف ليقو رسالاو لتقلاب ردب موي اوبذ.ف 8 نول ال د ثيح ند

 لاق ىلا ةللكى ا. ةاناو

 0ك سر )تك
 وا لوعفملا ىلع قوطعم

 (ثيدحلا اذه )هعمل وعفم

 هيصالك دارملاو نأ رقلاب
 لاف هنو ىتب لخو ىلا

 هب لعبنا ىقيشي امب ملاع
 كبلق لغتشت الف هلقيطم
 ماقتنالا ىف ىلع لكوتوهنأشب
 فالواسر ةليمشللا
 ديدهمو م-و هيلع هللا ىلص

 (مه> ردتسخ )نيب ذكملل

 ةحردباذعلا نم مهن دنس

 ةسبيدعلا نسا عا انك

 هيف هطروب ىح ةحردف

 ةاصعلا ىلاعت هللا جا ردتساو

 | دوجسلا( نوءطتسبالف )
 | ص د نور قاراصإ ةلياذ ( مهراصبا هما ”ديدحلا نوصح لثم ىصايصل اكمبمالصاتيشب وو

 مال1)امدلاىف ( نوعدي اونكدقو ) ءوجولا لع داوسلاوهو فوسكو ةب اكمهولعت ( ةلذ مهقهرت ) اريخ

 بذكي ادم ( ىنرذف ) نوفاعم ءاحا (نوللاسمهو ) ديحوتلاب هلفااوعضخم لف ديحوتلاب هلل عوضخلاىلا

 | ااا كح نم نا رقلان نيئرهتسلا! ىنن مهذدخاتتم (مهجردتسنس) باتكلا اذهب ( ثيدحلا اذهب



 4 ةروسلا) ةتاتفف د :
 هنع هللاوضر ىرعشالا ىموم ىبا نعاىور ام وهو مسو هيلع هللاىلص ىنلانع

 هل نوري مظع رون لاق قاس نع فشكب موب هلوق ىف لسو هيلع هللاىلص ىنلانع

 ثيداحابى أي ىاش وهو زيزعلادبع نب رمع ىلوم نع جانج نب حور هب درفت ادجحس
 اضيا لوهجم هدانسا ىفف نوريثك زيزعلادبع نب رمع ىلاومو اهياع عباتي ال ةركتم
 دئاوفلان ٠ ىلاعت هللا ةيؤر دنع نمؤملل ددجتلام وه كلذ ىتعمو كروف نبا لاقؤ]

 راوهظ نم نيمؤملان بو .هتنن ةمالع قاسلا نكي دقو ضايع ىضاقلا اق فاطلال
 ةمالع ىلاعت هللا اهلمج ةقولخم اقاسأ نوكت دقو ةميظع ةقلخ "ىلع ةككالملا نه ةعام ٠
 مع بعرلا ةلازاو نزلا ف شك هانم ليقو ةداتعلا قوسلا نع ةحراخ َنيِنمْوَمْللا |

 ىلببو قالَذ دنع مه وفن دئايح ا لاوهالا نم مهلوقع ىلع بلغ ناكامو'

 ةيؤرلا ريغ ةما.قلاموي ماقملا اذه ىف ةيؤرلاهذهو ىباطألا لاق ادعم نورذف مهل هللا 1

 قبب الف هلوقو ٠ هدابماهللاناحتما ةيؤرلا ءذهامناو هللاءايلوا ةماركل_ةنلاىف ىه'ىتلا |
 دعس ناكنم قسالو دوما ىف هل هللانذا الا هسفن ءاقلت نه ىلاعت هلل دل ناكنم ٠

 ىلاعت هللانم نام دولا اذه ةدحاو ةقبط هرهظ هللا لمجالا ءايد راتاغلا
 هلوقو ٠ دوجمسلاىلع رده الف ةصفصلاك :دحاو ةراقفىا ةدحاو ةقبط عمو دال

 نومفرب مث هانعم ةرم لوالاهيف هوأر ىتلا_هتروص ىف لوحت دقو مهسؤر نوعفري م1
 مث هلوقو ٠ انبر تنا نولوقيف مهل ىل#و هتيؤر نم مهل عناملا لازا دقو مهسؤر,

 ةعافشلال حو طارصلاوهو ناتغل اهريكو مجلات ا منهج ىلع رع ل1 ابرضضي

 ضحد هلوق ٠ اف نذؤبو يانج و ةاقمرأ 1 ء اهمضن لقو تاما ١

 ىذلاوهو فاطخ عج فيطاطخ هن هلوق «٠ تشن الو مادقالاه ف قازت ىا ةلزص /

 كسحلاو معللا ام قلثي ىتلا ةديدلا وهو بولك عمج بيلالكو ٠ ؛ىثلافطخم ١
 شودذؤعو ميسم جاقهلوق * تناخ لك نه ميظع كوش هل تبن نادعسلا هل لاش ىذلا 1

 الصا ءئش هلانن الق 0 مسق افا 3 مهنا هانعم موج ران ىف سد ركمو لسا

 اذه ىفو متهجح ىف طق_سو ىقلب ىا سدرك مسقو صلخبف لسرب مث شدخ مقو
 منهج نآءىلع لمي رسج وهو قال هاو ةئسلالها بهذم وهو طارسلات ابا

 ىلع نو## نونمؤااف مهلك ساللاهيلع رميف فيسلان ١ دحاو رعشلا نم قراوهو

 ىنعمو اهنم هللااثذاعا مح ىقانوطةحسا نورد الاوز مهلامعاو مهلزانم بسحا

 نق هلوقو © مهل 0 راالاىف نيذلا مهناوذال ةمايقلاموي هللا نيئم واود _ثانم

 لاق ءرذ ناو ىلع نك رافق ل 0 0 متدجو ٠
 درج لسع دار ون ءاكمن نأ جس او لاق نيقيلاريخلا ىنعم ليق ض انغ ضال 7

 نه ةيلع [نيار ريكا ذم نوكي اقاذو اانا قيدصتلا وظ ىدلا نامبالا نال نامالا

 هانم فوخ وا نيكسم ىلع ةقفشنم .بلقلال معان لمعو ىف رك ذو اص ل

 لوقو ريداقملا لقا كلذ نال ريا لقال لثم ةرذلا لاقثمو ةقداص ةين وا ىلاعت.

 سس 49 اخو اق 2
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 ةاةدسلا د ؟نورشمعلاو عساتلاءزجلا)

 ' ةاع ءاح اذاف ابر انناب ىتح انناكم اذه كنم ههاب ذومت نولوةيف مكبر انا لوقيف
 هنوعدف امر تنا نولوف مكبر انا لوقف نوفرع ىتلا هثروص ىف َلامهيتأيف

 ثيداحا 0 ثبدحلا اذه 0 5 هريغو هللاهمح ر ىوونلا نيدلاىحم جيشلا لاق

 فاسلا مظعم لوق وهو اهدحا*نالوق هلاثما ىف و هيف ءالعللو اهمظعاو تافصلا
 اهل نا 0 اهب نمؤن نا انيلع بجي نولوقب لب اهانعم ىف ملكتيال هنا مهلكوا

 ءىش هلثك سيل ىلاعت هللانا مزاجلا انداقتعا عم هتمظعو ىلاعت هللا لالخ قيل ىنعم
 اهو نيقوللا تافص رئاس نعو ةه> ىف زيحتلاو لاقتنالاو مسجلا نع ءط هّلاو

 لاقو ماسا وهو مهققحم نه ةعامج هراتخاو نيملكتملا نم ةعامج بهذم وه لوقلا

 اوفشك« ملو هظفل ىهاظىلع هورجاف انخ ويش هف لوقلا بيمت ثيدحلا اذه ىناظحلا
 ههنكب ماعلا طيح الام لك ريسفت نع فقوتلاىف مههذم ون ىلع هانعم نطاب نع
 لاا ىلع ل امنا نيملكتملا مظعم بهذم وهو ىتناثلا لوقلاو*باللا اذهنم

 لاَغ بهذملا اذه ىلعف هلهانم ناك نمل اهلبوأت غو اهناو اهعقاوم بسح ىلع اهب

 ةداعلا نال ءايا مهتيؤر نع ةرابع نايتالانا هللا مهيتأف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف

 ةيؤرلان ء انه ءاىخاو ناسالاب ريعف نامالاب الا هتؤر هنكع ال هرعغ نع باغ نه نا

 هللا هنا دارملا ليقو انايثا هام ىلات هللا لاعفانم لف نايتالا لوقو ازاح
 لاق ثيدحلاب ىدنع هبا هجولا اذهو 0 لاق هتكئالم ضعب مهي ب

 'اودللا تام نم اهو ركنا ىتلا ةروصلا ىف مهءاح ىذلاوه كلملا اذه نوكيو
 روصي ىا ةدوص ىف هللامهرت اب هانعم نوكي وا لاق قولخلاو كلملا ىلع ةرهاظلا

 اذهو مربتعأ هل الا تافص ه.كتال ىتلا هناقولخمو هكا رود نه مهل رهظيو

 ع اوأر مكب رانا ةروصلا هذه وا كلملا اذه مهل لاق اذاف نيئمؤملا ناحتمار ارا

 ودمت مهبر سيل هنا كلذب نولعلو هنوركش امم تاقوللا تامالع ن٠ ةمالع

 دارملاف. نوفرعي ىتلا هنرو ص ىف للامهشأيف للسو هيلع هللاىل_ص هلوق اماو هئم هللاب

 اه هتوفرعيو اهن ولعل ىتلا ةفصلاىف مهلا ىلاعت هللا ىلحتتف ءانعمو ةفصلا انه ةروصلاب

 هذه ىلع مهنال ىلاوتو هناخس هل ةيؤر مهل تمدقت نكت ملناو هتفصب هوفرع اءاو
 نولعيف هناقولذع نم أيش هيشيال هنا اولع دقو هتاقولخم نم أيش هيشيال هنورب ةفصلا
 اهايا اهتهباشمل ةروصلاب ةفصلا نع ربع امئاو !فبر تنا نولوقيف مهبر هنا كلذب

 رملاعلابر مهاتا درء-ىنا ثيدحيىف هلوقو ةروصلا ركذ مدقت هناف مالكلا ةسناحلو

 ةمولعملا هئقلص ضو اهولع ىا اهف 1 ىءم امف يا ا هروص كأ ّق

 م اوذاعتساامئا هلابك رسشنالا كننم هللاب 0 ئش ه,شيال هنا ىهو نينمؤملل
 ةياود ىفو قاف ناب كمت اه فها قارا امان دلع (وأط . مهن وك نم .ءانمتنق اذ

 ةانلاو ءامسالا ب اتك ىف قهسلا ةياورلامذه ركذ هقاسؤع انءر.ف شك ىراذعلل
 © ىأ ةقاس نع انير تشكي هلوق ىنعم نوكي نا لمتحت ىباطخلا ناميلس وبا لاق
 ريسفت مدقت دقو اهو ءايلاعفل فدكب طبضضو ةدشلانع فدكت ىتلا هتردق

 ِِت ع كلذ درو و ميظع رون كل اك ادع وب قاكسلا/ دارملا لفوي اسلاك

 "نع )
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 4 3 ةرؤوط و 00 سو سم لزج

 لوعفملاوالعافلا ءانب ىلع ءاتلاب فشكت 'ىرقو ميظعتلل وا ليوهتلل هريكسو ناسنال

 لاخلاوا ةعاسال لعفلا

 ىلع رسجلا برضي مث ابو تلا نولوقبف كبر انا لاقف ةر لؤا اهف هوان |
 ضحد لاق رسجلا اهو هللا لوس راي لبق لس ميس مهللا نولوشو ةعافشلال<و

 نادعسلا اسهل, لاق ةكوش اهيف دج نوكت ةكسحو :بيلالكو فيطاطت قال

 جانف باكرلاو ليخلاديواحاكو ريطلاكو حيرلاكو قربلاكو نيعلا ف رطك نونءؤللار#

 رانلانم نونمؤملا صلخ اذا ىتح مهح راثف نسودكمو ل سرسم شوددع و لنسخ

 هلل نيئمؤملا نم قحلا ءاصقتساىف هللدش انم دشاب مكتم دحا نمام هديب ىسفن ىذلاوف

 نولصيو انعم نوموصي اوناك انبر نولوقيف رانلاىف نذذلا مهناوخال ةمايقلاموي
 اقلخ نوجرخيأ رانلاىلع مهروص مرت متفرع نم اوجرخا مهل لاقيف نو

 دحا اهف قبام امر 0 م هكر ىلاو هيقاس فصل ىلا رانلاتذخا دق اري 51

 هو>رخاف ريخ نم راند لاقثم هبلقىف مدجو نذ اوعحرا لوقف 4 ات ضا ١

 لوش مث هب انئرما نمت ادحا ايف رذن ملا بر نولوقب مت اريثك اتلخ نوجرف

 ىف متد+و نق اوعجرا لوش مث ادحا انتيما نمم اهيف رذن ملانبد نولوش مث |

 اهيف رذنمل انيد نولوش مث اريثكاقلخ نوجرخ هوجرخاف ريخ نم ةرذ لاقثم هبل
 ماظيال هللانا متئشنا اًورقاف ثيدحلااذهب ىنوقدصت ملنا لوس ديعسوبا ناكوا

 لحونع هللالوقيف اميظع ارحاهندل نم تؤبو اهفعاضي ةنسح كت ناو ةرذ لاقثم
 ةضبق 5 صبقيف ا 0 نويبلا 0 كتاللاك تىَقُش

 7 اهنورتالأ 0 ليم ىف ةيحلا جرخمت كنور ةايللا رخل لاقي ْ
 ىلا اهم نوكي امو رضا قا'رفصا نسعتلا ىلا قوك ام رجتشلاىلاوأ رع

 اولخدا لوش مح 2 هومدق ريخالو هولمع لمع ربغل ةنحلا هللا مهاخدا نذلا هللاءاقتع

 لوقيف نيلاعلانم ادحا طعت ملام انتيطعا انبر نولوقيف مكل وهف هومعأر اف ةنكا

 ىاضر لوقف لا َئد ىا 0000 اخ نم لح ىدنع 20

 هب قلعتي امو ثيدحلا ظافلا حرشف لصف

 ياكل * 00 اك م اهيلع 00 ايس ا 0 امو فد ما

 حبيحشلا مطقالللوقت اك

 لغالوةمثدي الو ةلولغممدب
 للا نع ةيانك وه امناو
 هنطعقيضلف هيشنم اماو

 نابلا معى هرظن ةلكو

 معز م سمالا ناك ولو
 قح نم ناكل هيشملا

 امال فرعي نا قاسلا

 هد ةدوهعم ا

 نع لاش و عيظف ديدش

 مد نسدو مهذب ةمالع



 قاس نع فشكي موي
 بفضو ضالاصتخا ل
 قاسالو ى تكلا

 ةدشلا نع هب ىنك نكلو
 ةفن السا انا ينال
 اذهو قاسلانع اوفشك

 هنم ىمعىف اوناك سما نع

 صا نع لاّشو ايندلا ىف

 هي[ معو وس "نو رمثملاو عساتلا زجلا)

 نهقوس نع تاردخلا ريم_ثن هلصاو كلذ ىف لم قالا فشكو بطخلا بعصنو

 متاح لاق برهلا ىف
 |0077 نرللا اهتاس نع ثرمش ناو © اهضع برحلا هب تضعنا برحلا وخا

 ' اواسو رجلا قاس نم راعتسم انايعريص ثيح هتقيقحو صمالالصا نع فدك مويوا

 سعاشلا لوف

 قاس ىلع اني برحلا تماقو * قانعالابرض كموق انل نس
  هدشناام اهنف ىنعملا اذهىف انابا ةغللا لها دشناو ةدشو بركموبوه سابعنبا لاق مث

 ْئ ريهز نب سيقل ةديبع وبا
 1 ماستالو عبر اهندف © اهقاس نع كل ترم ناف

 ١ ول اي
 و 0 اذا 2 ترش اذأا 2# نزاع لآ نم فارطلا اس نرآلا

 ) 3) ديدشلا مظعلا صمالل لثملاك راص ىتح برعلا مالكلا ىف اذه لفك دك

 ا اولاق و هيلع هللا ىلص ىنلا نمز ىف اسان نا هنع هللاىضر ىردخلاديعس ىبا نع

 له معن ملسو هيلع هللا ىلسص هللالوسر لاق ةمايقلا موب انبر ىرن له هللالوسراي
 'ارمقلاةيؤرىف نوراضت لهو باحس اهعم سدل اود ةريهظلاب سعشلاةيؤرىف نوراضت

 | موي هللاةيؤر ىف نوراضتام لاق هللالوسرايال اولاق باح اف سدل اود ردبلاةلبل

 ا اهما لك عتيل نذؤم نذا ةمايقلاموي ناكاذا امهدحا ةيؤرىف نوراضت امالا ةمايقلا

 ' لوطقاستي الا باصنالاو مانصالانم هللاريغ دعي ناك دحا قسالف دعت تناكام
71 

 | ىعدتف باتكلا لها ريغو ورجافو ربنم هللادبعي ناكنم الا قسومل اذا ىتح رانلا ف

 | ( تلاذختا ام مجذك لاقيف هللانباري نع دبعن انك اولاق نودسعت متتكام مهللاقيف دوهلا

 'نودر الا 71 راف انقساو انراي انشطع اولاق نوما داق دلوالو ةيحاص نم

 2 أ اىرامتا ىدت م داق نوطتا اضعباهضعب مطحي بارس اهناكرانلاىلا نورشملا

 | فاحت ميذك مهل لاقيف هللانبإ عيشسملادبن انك اولاق نودبعت متنك ام مهللاقيف

 [الا مهلا راشدف ائقساف انيراي انثطع نولوقيف نوغماذام مهللاقيف دلوالو ةحاص نم

 اى رانلاىف نوطقاستيف اضعب اهضءعن مطح بارس | ماك منهج ىلا 0و نود

 ْش ىلا نه ة هروص قدا نيملاعلابر مهلا رجافو ربند هللا دل نأك نم الا قب ىلاذا ا

 رمانلا انقراف انيراي اولاق دعت تناك ام ةما لك عسبتت نوران ذاق لاق انهنق هاوار

 كنم هللا ذ ذوعن نولوقيف مكير انا لوقيف مهحاصن ىلو مهيلا انك ام رقفا ايدلاىف

 نه له لودق نايلي نإ دال يضمن ىتح انالثوا نيم ايش للاب كرعشتال

 نم هللدجع-ل ناكنم [ ذاق قاس نع فشكف معن نولوقيف ام هنوقرعتف 3 هيو

  هرهظ هللالعجالا ءايرو ءاقتا دلل ناكنم قتسالو دوجححلاب هلهللانذا الا هسفن ءاقلت

 ' هروصفف لو دقو مهسؤر نوءقرب مْ هافق ىلع رح دع نأ دارا كد ةقيط

 ا( ىلا)



 (ةمايقل ||

 ماللاب ءح اسملق سوردملا هنال جلاب كل نا هلصاو هنوهتشتو هنوراتختام مكل نا
 هريخ ذا هراتكلاو ءىنلا حنو انانئتساوا نس وزذملل ةباكح نوكينأ زوو تك |

 دكوتلاىف ةيهانتم © ةفلإب 3# نامبإلاب .ةدكؤم دوهع © انيلع ناميا مكلما إلا
 قلمتم © ةءاقلا موب ىلا 8 نيفرظلا د>ا اهيف لماعلاو لالا ىلع بصنلاب تئرقو

 ' ىت> اهتدهع نع جرخمال ةمايقلا موب ىلا انيلع مكل ةئباث ىا مكل ىف ردقلاب
 باوج © نومكحت ال مكل نا 9 مويلا كلذ غلبت ل نامل كل ةغلابم وا مولا كلذ ىف
 كلذب © ميعز كلذب مهيأ مهلس ل ل انيتفا ما 3 ناميا مكل ما ىنمم نال مسقلا

 اونألف #8 لوقلااذهىف مهنوكراشي 9 ءاكرش مكلما وف هححصيو هيعدب مئاق مكحلا
 هذهىف هناحس هين دقو دياقتلا نم لقاال ذا مهاوعدىف 6 نيقداص اوناك نا مهئاكر رمش

 دعووا قاقكتسال هيلع لدي لقنوا لقعنم هب اوبشن نا نكمام عيمج ىفأ ىلع تاي الا |

 ىنعملا ليقو هل ددسال امل افسزتو رظنلا بئارص ىلع اهيش بيبرتلا ىلع ديان ضخم وا

 هللا نم ةيوستلا نوكتنا ىنناا. هناك ةرخ الا ىف نينمؤملا لثم مهنولعجي ٠ ءاكربش مهلما|

 الا دتشي موي 6# قاسنع فشكيموب 9 هب هللانوكرمشي اممنوكت نا اذهب فنيات |

 اهلع 5 اندهاع ة 2 قيشاومو دوهع مكلا هاثعم 4 ةغلاب اننلع ناعا ىلا |

 موب ىلا دوهعلاو ناميالا كلت عطقنتال ىا # ةمايقلاموي ىلا © انما متقن وتساف |
 ريا نم مك سفنال .ىا © نومكحت امل #9 دهملا كلذ ىف ىا * كلنا 9 ةمايقلا
 مهيا مهلس ن9 سو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هللالاق مث ىلاعت هللادنع ةماركلاو.

 4 7 ما # نيملسمللام ةرخ الاىف مهل ناب مهل ليفك مهماىا *« معز كلذب |
 مه مهملال مهيلا ءاكرششلا فاضا امناو ءاكرش نولص اونحامي ءاكرش ها ك0
 اوناياف 99 ءوعدا ام قدصإ نودهشي ءادهش ءاكرش ىعم للتو هن ءاكرش اهوادل

 مناكرشبا ونأيلف ىا * فشكموب #9 مهاوعدىفىا © نيقداص اوناكنا يلكرشلا ْ
 مهل عفشتو مهعفنتل مويلا كلذهف |
 | عيظنف مظعماىف عقو اذا لجرلل برعلا لوقت : ةمايقلاىف ةعاس دشا وه سابع نا

 اذا لابو ىمالا كلذىف ماقاذا كقاس نع رمش ةدشلا ةاساقمو دجلا ىلا هيف جاتحي ا

 3 لا هذه نع ساسع نبا لكَْسَو فاس نع برحلا ت تفشك برها صه دتشا]

 ىنخا ذا لاقف | | متسعس اما برعلا ناويد هاف رعشلاىف .هوغتاذ كك رقلانه ئث مكيلع

 | لاق ديدش عيظف سما نع ىا ©« قاس نعو»

 امئاو هيلع سردلا عوقول سوردم هلال نا حفل نو ريخعتا٠ مكلنا نوسردب لصالاو مكلدت وهشن و هنو راتخم اه
 حوت ىلع ماللس نرخ الاف هياع 6 كك هلوقكوه م سوردملال ة 4 ,اكح نوكينا زوو اهريخىف ماللا ت ا

 مونىلا ( قلع -و ناعا تعءأ ) ةغلا 1 ناعالاب دك دوهع (انيلع ناعيا كل 0 ذخا هراتخاو ىلا

 ىلا نيمي اهنم لطبت مل ( ن ةدو- ) ةرفاو هيلا ىبتنو مولا 4 -_كلذغات اهناىا ةفلاج
 مسقملا لصح نا

 فرظلا ىف ردقللابوا مكحتلا
 ىلاانلع مى ةّمنان هه ىا

 نع جرخمت ال ةمايقلا موي
 اذا ذمموب الا اهتدهع

 التئطعاو انك

 امل مكل نا ) نومك

 مكسفنال هب ( نومكحم

 نال مسقلا باوج وهو

 انيلع نامبا مكل ما ىنم
 ةظاغم نامياب مكلانعسقا ما
 (مهلس) دك و:!!ىفةيهانتم
 (كلذب مهما) نيكرسشملا ىا

 لفك ( معذ ) مكحلا

 مهل ما ) كلذ نوكي هنإب

 مهنوكر اشي سان ىا (ءاكرش

 نوهذيو لوقلا اذهىف

 ند هيلع

 اونأدف ) هلف مههذم

 (نيقداصاوناكنا ماكر شب

 ادحا ناىنعي مهاوعدفف

 الو اذه مهل ملال

 هنا اك هيلع مه دعا بسإ

 هب قط مهل تاكل

 هللاهتع هب مهلدهع الو

 مهل نمت مهلميعز الو

 فشكي موب) اذهب هللانم ||

 فراظلاس صان ( قا-نع

 ىندقبطخلا ةبوءصو سما ةدش٠ نع ةرابع قاسلان ءفشكلازا ىلءدوهملاو | وعم رك ذاوا اونأيف

 00 0 3 0 ماا 5 + الافنومتا

 ا 0 7 د 0 مهئاكرشإ ويل ) ١



 1 را

 1 اولديا اوبان دهام نع هوفعل نوءحار ريذلا هم نوبااط ( نويغار انمر ىلا انآ ) ةنْلاهده نم

 ادوقنع هنم لغبلا لمح بنع ايف ناويملا ىعسش ةنح اهب مهلدباف اوصلخا مهنا ىقلب هنع هللا ىضر دوعسمنبا

 (ربكا ةرخ الاباذعلو) مهليبس كلسنل ايندلا ٍتادِعَنم هانرك ذ ىذلا باذعلا كلذ لثمىا (باذملا كلذك )

 هل رمشلا نع (نيقتمللن ا) لاقف نينمؤملال هدنعامركذ مث باذعلا اذه ىلا ىغشام 0 ام ( نول اوناكول ) هنم مظعا

 نيزسملا لمجنفأ ) ايندلا تانج فالخم 0 ها تانج (ميعنلا 5 0 دع

 ىطمن نحت اقح د لوشام ناكول 280 وح راو وق ىلع انورسشعلاو عسانلا» زيلا) راكتاماهفتسا (نيمر -

 انر للحر ىلإ فيقخلا اتلادس 'ئرقو اهنم 1 اولدبا مهنا ىور دقو ةئطخلاب ا ىطععب ام اريخ ةرخ الاىف

 عوجرلا ىنعم اهئمضتل وا ةنغرلا ءاهتنال لللو ربخلا نويلاط وفعلا نوار ِي نويغار 0 7 نمو 3

 باذعلا ةنلا باداو ةكم لها هب انولب ىذلا باذعلاكلذ لثم * باذعلا كلذك # | © طاف فينا مهل ليقف
  .ءاضاخ السلا ١

 لوزرتحال © نوملعي | واكو » هسنم مظعا 1 ريكا ةركب الا :باذيلو 98 اندلا ف | 0 كلعدلا
 نسدقلا نإ وجىوا ة ةرذ .الاف 8 مه دنع نيقث ملل اذ م باذعلا ىلا مهيدؤي امع 1 3 --- ٠

 9 صل ُ ٌ 1 © نيمراك نيملسملا لعمتفا اا معتتلا الا اهيف سيل تانج © معلا تانج 0 مل 0
 همه نمهو د2 2 1 م انا عع نا نواوقي اوناك مهناف ةرفكلا لوقل 2 , 7 ١

 | ريك فك لام # ايتدلاف هيلع مناك مهتم الاح نسجا نوككلب انواشفب 00 0
 ا وعلو كت لالج ا نسرداسل راعشاو هل داعبتساو مهمكح نم بجي هيف تافنلا ل ا 9 0 ١ ا
 نو ريختال هيف مك نا 9 نوارقت «نوسردت هيف ف ءاعسلا نم © باتك مكل ما 0 مكيلا ضوفمم ٠ ا
 اانا 7 منش ام هيف اومكحن ىتح

 نورت (نوسردب هيف )
 مكأنا ) باتكلا كلذ ىف

 نا ىا ( نوريخ امل هنف

 انيرولا انا ) ةنلا هذه نم

 هللاىلا انتنغر ( نوغاز

 ايندلا ىف (باذعلاكلذك )
 هلام نم هللاقح عنم نا

 ناتسبلا قرح مهل ناكاك
 لاشو كلذ دعب عوجلاو

 ادع 02 لادم كيذك

 ١ ةكم لهال ناك ام ايئدلا

 8 50) اوناكوا ) امندلا ىف هللا باذع ن 0 0 ١ بوّسال ن 1 ةرخ الا باقاو ) عوجلاو لق

 نادنع ) سحاوفلاو كريشلاو ةدكلا ( نيقتمللزا ) هب نوقدصيالو كلذ نولخال نكلو كم ل نول

 ُ هناحصالا ليس و هيلع هللا ىلص 0 لو ناك نئل ة ةعس رن ةيتع لاهو ىشالا متاداهيعن ) ميعنلا تانج 6 ةرذ الاف

 كلا ىف رسل اوت ( (نيرسملا لمهتفأ) لزنف ايندلا ف مهنم لضفان 22 الاىف ههنم 1 اقح ميعنلاو ةنلا

 هاي (مكلام) نيطسملا با وثك ةرخ الاىف نيكرشملاباوث لمين لاقيو رانلا لها مهو نيكرمشملا باوثك (نيمر لاك )

 .قدصلا مهم هللافرعو اًوصلخا موقلانا ىقلب دوعسمنبا لاق ©نوبغار انمرهلا انا

 .ىلاعت هللالاق ادوقنع هنم لغبلا لمحت بنع ايف ناويملا اهللاَغ ةنج اهب مهلدباف

 اقوم انما فلاخو اندودح ىدعت نمي لعفن مهم انلعفك ىا * باذعلا كلذك 9
 #0 نولي اوناكوا ربك ةرخ آلا باذعلو لف ىلا لاق تع ةكم رانك كلذ

 دنع ىا © ميعنلا تانج مهمر دنع نيقتمللزا + ىلاعت لاقف نيقتملل هللادعا اب ربخا |

 امم لضفا ةرخ الا ىف ىطعن انا نوكرسشملالاق هب ها كارت الو ةرخ . الاف مود

 ةيوستلا نا ىنعي © نيمرجلاك نيملسملا لمضفأ و نيكرسشمللاربذكت ىلاعق هللا لاقف نوطعآ
 ىللاعت لاق املو هنم لضفا ىطعيوا لضفا نوكي فيكف ةزئاجريغ مرحلاو مسملانيب
 فيك كلام # تافتاالا قيرط ىلع مهللاق راكئالاو داعبتسالا ليبس ىلع كلذ
 نم تادنعنم لزت ىا # ب باتككل,أ ِ جوعملا م لا اذه ىنعي ©« نومكح

 كلذ ىف ىا * هيف مكلذا 9 #8 نؤورش ىا دام 7 تناكحلا كلذفف ىاا

 ا نوهشنو نورا ىا © نوريخم ال 0 باتكلا | ١



 ا ا اهب ىه امو انك اناا ىا ( نولاضل انا ) مهاوصو ةهعدب ىف ( اولاق ) ةقرتحم مهتج ىا «اهوأر ل

 لاق ) انسفنا ىلع انئانل اهريذاتهرح ( نومور<نسحتن لب ) اولاق ىهاهنا اوفرعو اولم ًاتالف اهكاله ن

 0 امهتاقتلال ميسا ءاثكسالا ذأ نونالست اله ىا ) 0 ) مهريخ و مهلدعا (م (.هطت

 هللا نورك ذي الول وا ميظعت هيزنتلاو ضيوفتلا نم دحاو لكو هلهيززت عيبستل أوهبلا ضن وشفت ع

 كلذ ىلع اومزنع نيح (نةروس ) مهل لاق مهطسوا ناك ه4 01١" نع كتي ثيخ نم هللا نونو

 انهن قامو انتنح قيرط # .ٌنولاَضل انا اولاق 8:أهوأرام لوا © اهوار
 اهزخ انترخ © نومؤرع # ىف اهنااوفرغ و اوامأتام دعب ىا# نحلل |
 4 نوكستال ول مكل لقا ملأ 9 انس وا ايأر © مهلعسوا لاق 9 انسفنا ىلع اتيان
 ىلع لديو كلذ ىلع اوهنع افيح هلأق دقو مكتينثبخ نم هيلانوبوتنو هنوركذمالو

 ءاثثتسالا ىمسف نونثتسن ال ول وا © نيملاظ انكانا انبر ناحس اولاق 9 ىنعملا |
 لبقاف #9 هديربالام كلم ىف ىري نا نع هيزنت هنال وا ميظعتلا ىف امهكراشنل اجبسل

 نم مهنمو كلذب راشا نم مهئمناف اضعب 06 كل © نوموالتي شعب ىلع 3
 © نيغاط انكانا انابواي اولاق 8 هركت

 فارتعالاو ةبوتلا ةكربب كني كا

 | "قيراط نؤطخ وراق ةقرتح ةنلا اوأر ىإ # اهوأر املي 0
 مهضعل لاق ىا # نومرح نب © ات تلع كسلو انح ا :

 ١ ىا * مهطسوا لاق © 1 انكرتو نيكاسملا انمنبب اهعفنو اهريخ انمرح

 2 اممم رحل مهلوق ف ءانثكسالا كرت م 2

 0 ءاضتسالان ا 0 هتليش 3 لا ىلع د ردشال هند

 هللانورفغتستونوبوتت ىا نوكأ الول ىنعم 7 منج ركنم نيكاتنخلا هش
 ليقو هللازا_س مهؤانئتسا ناك ليقو نيكاسملاقح مكعنمو م كعب رثتو مكيونذن

 ما هانعم « امر ناحس !ولاق 98 همعن نم مكاطعاام ىلع هنو 1 هللا ن وحسن الو
 ما الظلاب مهسفنا ىلع امداد لففا ا ظلام مولا

 8 0 ملو 9 ٍق امو 0 هأئوم لقو ا ءارقفلا 3

 الا 3 امم اريخ نك نا انبر ىساع _- | ولاَعُف دلتا ىلا ١ ١ ومجحر مش لبقن 0 _

 نم هماقتناو هللا اورك ذا

 هذه نع اونوتو نيم رحلا

 اواق ) اذهلو مهريف

 (نيملاظانك انا انبرناحس
 بارذخ كعمل اريلكت

 مهوعدب ناك امب ةرمصصبلا

 اورقاو الوا هب ملكتلا ىلا

 عنمىف ملظلاب مهسفنا ىلع
 ءانثكسالا كرثو فورعملا

 نوك نا 0 هوصهزأو

 ىلع مهطعلإ ليكاف ( املاظ

 مولي © نوموالّن ,ضعب

 ناكل نفت رزلا قم

 مهنم دحاو لك ليجنو
 مث رخ الا ىلع ةئاللا
 اوزواجن مهناباءيمحاوفرتعا

 انليواي اولاق ) هلوَش دحلا

 عنب ( نيغاط انكذلا
 ءانثتسالا كرت وءارةفلاقح

 وباو يندم ديدشتلابو



 ب اضرا تراص ىا عضلاكوا تدو.سافتقرتحا ىالظملا ليللاك ىا ( ميرصلاك) ةئلا تراصف ( تحيصؤ )
 هأا دنع اضعب مهضعب ىدات ( نيحتم اوداذتق ) اهرمك كالهل تمرصاهماكىاةمورصملاك ىلقو رم الب

 هوا هيلع اودغ ناكهومرصيل هيلا ودغلا نال مكترحىلا لقب ملو ( مكثرح ىلبع) اوركاب ( اودغانا )
 هه مم. رجح ىلع اولقاف ؟نورمشعلاو عساتلا ءزيلا) ىا .لايقالاىنمم ودفلا

 (اوقلطناف)هما رسصنيدب يم

 (نوتاختي مو اوهذ

 النا ) نيك اسلام

 ناو ةنجلا ىا (اهلخدي
 اهحرطل 'ئرقو ةرسفم

 نوتاختيىا لوقلا راضي

 مويلا ) اهلخدبال نولوش

 ىملاو ( ناكسم مكيلع

 ىهل نك الا لاوخ د نع

 ةمكقل ىا نكمل نع

 ىلعاودغو) لوخدلا نه

 مهسفنا دنع ( نيرداق )

 هيوطقن نع اذك عنملا ىلع

 ةعرسلاو دصقلادرحلاوا

 ىلا نيدصاق اودغو ىا

 نيرداك ةعرسإ منج

 اهما رص ىلع مهسفنا دنع

 اودغىا ةنجلل 2 وهوا

 نرداق ةنملا كلن ىلع

 مهسفنا دنع اهمارص ىلع

 ةنلا تراصف ( تحصاف

 ليللاك (مب ريل هع

 ىدانف ( اودانتف ) ملظملا

 متتك نا ( نيتاسلا ىنعي ( مكن رح ىلع !اراذعا نإ ) رجفلا عولط 3 نيهصم ) اذعب مهضعب

 + امالك مهنيب اهف نوراستي (نوتفاذتي مهو) نيتاسيلاىلا ( اوقلطناذ ١ نيكاسملا لع لبق نيذاج ( نيمراسص

 انسب ىلا لاّمو دقح ىلع ( درح ىلع اودغو نيكسم مكيلع مويلا ) ةنلا ىنعي ( الدي النا

 اهتلف ىلع (نيرداق )

 سيلا طرفنه اهضاضيساب راهناكوا اهدادو-او !هقارتحاب ليلا ال ودقم ىقع : ١

 نا نيمصم ًاودانتف © لامرلاك وا هبحاص نع مرصن امهنم الكن ال ميرصلاب ايمس | 37 م« اه نوراستي
 ىلعب سفلا ةيدعتو ةودغ هيلا اوجرخا ناب وا اودرخا ىنا # مكئرح ىلع اودغا |

 مهنياهف نوراستي *6 نوتفاختي مهو اوقلطناف #9 هل نيمطاق 46 نيمراص متنكنا 9 | 015 5 5 0 1

 | لاق ةعرسلاو دصقلا درا ليقو نوموالَس هلوةك ضعل مهضعل و علا |

 ١
 ليقوملظملا دوسالا ليالاك ىا # ميرصلاك #9 ةنلا ىا * تحصاف قي ىلاعت هلوق |

 وهو دوسالا دامرلاك سابع نا لاقو هب عفتني ىش اهيف سيلف ريخلا اهنم مرصصت |
 ودكم امل ىنمي ©« نيوصم © اضع مهضعب ىدانف ىا # اودانتف #8 ةميزخ ةفل | 1

 - 1 ءا| ا 7 || تالا و يمفمم ىرو
 نيمراص متتك نإ 9* بانعالاو عرزلاو راغ ىنعي © مكنرح ىلع اودغا نا © |

 درح ىلع اودغو |

 سابع نبا لاقو نيك اسملانم بضغو قنح ىلع ليقو مهني ءوسسا دق عمتجم |

 ا راس متكنا) نب ركاب مكلرح

 00 البف ئش هف قبب مل ثيحم هراسمت مرص ىذلا ناتسبلاك # ميرصلا تحصان

 مكيلع مولا اهئاخدبال نا 8 شافكل دودقحلا هئمو مكلا ىنعع دفخو تف>و ىو

 نع نيكسللا ىهنن دارملاو لوقلا راكشا ىلع اهحرامب ئرقو ةرمسفم نا © نيكسم
 ىلع اودغو ف انهه كنيراال هلوقك لو>دلا نم هنيكُت نع ىهنلا ىف ةفلابملا لوخدلا
 رظم اهيف نكيمل اذا ةئساا تدراحنم ريغال دكت ىلع نيرداق اودغو © نيرداق درح

 .نيك اسملا ىبع اودكس نا ىلع اوهنع مهلا ىنعملاو اهرد وتب اذا لالا تدراحو |

 نامرخلاو دكللا ىلع نيلصاح اودغو وا دكتلا ىلعالااهيف نوردّشال ثيحن مهيلع دكت | َ

 اوردق مل ىا هب ئرق دقو درألا ىنممب درحلا لبقو عافتلالا ىلع نيرداق مهنوك ناكم ا ١ عنملا ف دو ىلع )ع درح

 ةلغملا ةنملا كاد درا هللا يما نم ءاح ليس ليقا

 ةنلل ملعد رخل اليقو اهمارص ىلع مهسشادنعن ب رداقةع رسب مهتنج ىلا نيدصاق ١ ودغو ىا
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 | * نوتفاتإ مهو ف اسهيلا اوشم ىا # اوقلطناف 98 كرات نيعطاق ىا

 نكس مكيلع مويلا اهناخدي ال نا 8 ارس ضعبل مهضع, لوق نوراستي
 ما ىلع للبقو دهجو دج ىبع هانعم ليقو عمو دصق ىلع ىا #

 ١ اهنيو مهب لوحال اهرامو منج ىلع مهسقن | دنع لأ 7 نيردأق 3 ةردق

  (اظر



 هللا ىلص ىنلا ءاعدب مثرلاو فيلا اولكا ىتح عوبلاو طعقلاب ةكم لها |#تما ( مهانولبانا ) هموطرخ ىلع ةمس

 ىلع تناكو ناورض اهل 4ن ةروس ) لاقي ةيرش ةنملا 2 009 - هذه مهيال تناك ةالسصلا لها

 6# مهان ول انوه ةمايقلاموب ههجو دوسنوا ىهاظ نيد فاالا ىلع اهم هح ولا ىلع ةمسلا 1 ا

 نودناكىذلاناتسيلادب رب © ةنجلا باعصاان ولب ك #9 طعقلانىلاءت هللا اهف رمش ةكم لهاان ولب |

 ءًالقشا 70 كارتيو مارصلا تقو ءارقفلا ىدانبناكوط اص لجل ناكو نيم رفنءاعْنش] ظ
 ةتاماعلف راك مهل عم يت علا كلم ىذلا طانسلا نعم و'يرلاهتتقلا وارجتلا |

 حابصلا تقو اهئهرصيل اوفلخ مالا اندلع قاض انوبا هلعفي ناكام انلمذ نا ءونب لاق أ

 حابصلا ىفنيلخ اداهنفطقيل © نيعصم اهنمرصيلا ومسقا ذا ل# لاق اك نيكاسملانعةيفخ |
 ريغ جارخالا نم هيف امل ءانثتسا ءاعس امناو هللا ءاش نا نولوشالو # نوتئتسيالو 9 |

 هللا ءاش نا جرخاال ىنع»ي نال ىف ءاقألا" جرحا و روك ذملا فالخ هب : جر نا ْ

 مهو جرح ناك م نيك اسملاةصحنونثتسالو وا دحاو هللا ءاشي نا الا ِه جرخاالد |

 هه 0 3 كير نم ل فئاظ ءالب 4 فئاط 3 ةنحلا ىلع اهلع 3 0 أ

 نو,ءان مهو 9 ١]

 طمقا كج لها [بكلا ىإ 4 هانواب اذ ط لاك لول < هيو س01
 مهانولب انا ىلات هلوق ىف سابع نبا نع ىور # ةنلا باتا انولب اك #9 عوجلاو |

 نيب ناتسب لاق ةنجلا باعحا انولباكا
 هل نشب ثالث هتووف تاه لج راناكو ةالضلا لها نم موقدهشرغ ناكو قيرطلا 1 |

 حرط اذاو هزم ملف لجتلا ءادعت 'ىث لك مهلختاومرص اذا نيكاسملل ك 2 ناكو
 ناك اسملا اًضراوهأ طاسلاىلا, نجلا نو عرب اى *لكو طاسلا ىلا لخلق وفنمآ |

 مهل ناك هوساد اذاو نيك املل وهف نجلا ءاريثإا يك كف مهعرزاودصح اذاد |

 نا هللاو اولاق ةثالثلا ةوالا ءالؤه هوس هتزوو انالا تامل اضرا دن نإ لكأ

 لايعلا و اريثك لاملا ناك امل لمش ىمالا اذه ناك امناو ريثك لايعلا ناو, ليلق لالا |

 هوم ني“ رش ا نود ناورمذلا ه4 لاش

 لبق اووصإ اذا ىأ د أ نيصم #8 اهر نعلم« .اىا 7 اهئمرمصيل 0 اوفلا قع ىا' |

 ملو ىا * نونثتسالو #9 نيكاسملا اهب ملعي نا لبقو نيكاسملا مهبلا جرخت نا

 هلوق و لالا الا كراش اغأإ نوكالو كرز نم باذع ىا# كبرنو فئا ط |

 ةعزهلاو ىبسلاو لتقلاب ةكم لهأ 2 0 انريتتا (مهانولب انا) ههجو

 نا امو مهلا اوفلاحتت لعفن نا عيطتسنال اذ لايعلارثكو لاملا لق اذا اماف البلق |[

 | 3 اومسقاذا 8 00 ىلاعت هلو كلذف 0 نمرصيلف سالا جورخ لق ةودغ اودغي ١

 ماع فاطق 2 مهلنج رك ند نك ما يش نا لقو هللاءاشنا اولوش

 ا وهو اهتقرحاف ع ءامسسلا نه تلزا اراب فئاطلا كلذ ناكو 2 نوعان معو: ص ىلاعت | ١

 ناكو ءاعنص نم ني رف

 ه1 6 اينمدحلاب

 ءارقفلا ىلع ىابلابقدصتسو
 انلمفنا هون لاق .تام الق
 اندلع قاضان ونا لعش ناكام

 لايع ولوا نو مالا

 نيعبصم اهنمرصبل اوفلُخ

 ن٠ ةفخ فقدسلاق

 اا وتتتسل مو نيكااشملا

 لاقو مهتنج هللا قر حاف مهنيع

 روهلاوارافكاوناك نسما

 ) اوهسقاذا 0( لوالاىلع

 نمطقيا (اممرصيل )اوفلح

 نيلخاد ) نيويصم اهرع

 ءارقفلا راشتنا لبق عصلا ىف

 انمرعل لعاف نم لاح

 الو (نونثتسب الو )
 ىعمو ةللاءاش نا نولوش

 انك 2 نك ناو ءاننتسعا

 ىدؤم ىدؤي هلال ةروص

 ىنعم نا ثيح نم ءانثتسالا

 هللاءاشنا ن> رخال كلوق

 هللاءاشي ناالا جرخال

 نه فئاط اهاعفاطف )

 ءالب اماع لز'ت ( كبر

 اهلع ىلاعت هللال زنا لبق

 مهو ) اهقرحاف اران

 مهمل لاحق 0

 رافغت الأ م ردن مول

 قردو عوجلاب انريتحا ( انولباك ) ردب مون دعل مهرلعأ ليسو هيلعهللاىبصأ" ىنلاةوعدل نين ع 0 طعقلاو عوجلابو

 دزع (نيعصم) اهنذعل (اهنءرصيل) هللاب اوفلح ( اوعستا ذا ) ناورضىتب نيتاسبلا لها «ةنكلا باا) نيتاسلا

 نومان مهو) ليالاب ( كبر نم ) باذع (فئاط)ةنلا ىلع ( اهلعفاطف) هللاءاشنا اولوقب ١ (نوئثتسي الو) رجلا



 ا 7-0 هما ىلع منيف هنا ىور 0 ثخ تح اذا 00 590 تار

 53 ( لاماذ 5 ) ىعا 1 كلذ ند تا قل اكلي د توعدف 8 »ىلا هلام لصف ثوع لن 8

 اند ىا لاما د نكن للاثملا 2 هذه عم ؟نورمشعلاو عساتلاءزجلا) هعطت الوىا عطنالو هلوش

 زوو ايندلانم هظحو
 نالىا هدعب امب قاعتسنا
 بدك (نئبو ) لاماذْنأك

 اكأ هلع لال انتا ١
 ئزن ( افكر ةيعا لع
 ريطاسا لاق ) نا رقلا
 هيف لمعي الو ( نيلوالا

 لمرشلا طش اه نذل لأ

 ةزج ناأ هلق اهف لمسبال

 اذ ناك نال ىا ركب وباو

 ديزبو ىاشنا بذك لام

 اولاق لهسو بوقعيو
 ىنأا ديلولا باع ال

 مسماب ايذاك ملسو هيلع هللا

 هاعس نوئملا وهو دحاو
 ءاعسا ةرشعب ىلاعت هللا

 هلدع نم ناك ناف اقداص

 لوسرولا ءىسلاىزجمنا
 ملسو هيلع هللا لص هللا

 نأ هلضف نو نك هريس

 ةدحاو هيلع ىلص نه

 اوقع اذ هيلع هللازغ

 ىلع ( 4 0 ) مكس )

 ةناهمهقنا ىلع ( موطرلا

 صريصختو ههفرءااظعو هل

 مسولانال ركذلاب فئالا
 مطخ ليقو عشبا هياع

 تيقف ردب مون فيدلاب

 اال ١ لو ( نمو لاهاذ ناكنا 7 وقملاةقرك ةمئز هل.لاقوارشلاو قؤسفلاو: روجتلاو
 فالا ةعسن وحن هلام ناكو نينمو لام اذ ناك ناو

 لدم هبورع نم 0 ١

 الأ نب دلو وه لبق اهقلحو اهنذا نم ناتيلدتملا اهو ةاشلا ىتمنز نم ذوخأم
 010 لكسأ قيرش نب سنحالا ليقو. هدلوم نم" ةريثع قاع دعب ونا ءامذأ
 "نبل والا ريطاسا لاق اننايا هيلع ىلتت اذا نينبو لام اذ ناكنار# ةيهزىف هدادعو
 قاملا نكل. هرورغ طرفنم نينبلاب ارهظتسم ال وم ناك هنال ذئنح كلذ لاقأىا

 ل) هلع نوكنا روحو هلق اع لمفبال طربشلا دعبام :نال ةسقنال لاق لوادم

 53 و بوةعبو ةزمحو صاع نبا ا رقو لاق اذ ناك نال ملام هذه نم عطتال ىا

 اك ن الأ ىا نيب نيب ةيلاثلا ةزمهلا لعج سماع ناناأ ريغ ا الا ىلع ناك نأ

 لا طرش نا ىلع رسكلاب ناك نا ؛ئرقو لام اذ ان يطا ايدك لاعاذ

 لما خمللا هطرش نا وا دالوالا لتق ن سلاف رقفلاب ليلعتلاك ةعاطلا نع ىلا ىف

 0 © ةعالملا ىف هطرش 1 ىننال عاطا اذا هنال ءراسي 0 عطقال ىا

 ف ردب موب ةحارج ديلولا فنا باصا دقو” فثالا ىلع ؛«موطرخلا ىلع 9 ىلاب
 ال هفنا مرو هفنا عدج مهل وقك لالذالا ةياغ هلذننا نع ةرابع وه ليقو اهرثا

 ان ةي الا هذه ىف سابع نبا لاقاو ةاشلا,ةزك ةمثز هل ىذلا وه ميلا لبقو ةنس
 اق اضيا هنعو اهب فرعي هقنعىف ةمئز هل تناكو فرعف ميلز ليق'ىتح فرعيأالنم
 او ادحا فصو هللانا ملعنال' ةببتق نبا لاق اهتمئزب ةاشلا فرعت اك رششلاب فرعي

 '0 الا اراط اب ىلاق ةرينملا تاديلولا توع نمررك دام

 ؟ الف هانعمو ربا ىلع ئرق © نينو لام اذ ناكنا © 0 الو ايندلاف
 اماذ ناكنأأ قرقَو 0 هعطنال ىأ نيمو لام اذ ناك نال_نيم نيهم فالح لك

 طاسا لاق اننايا هيلع 'ىلتت اذا 8 نينبو لام اذ ناكنالا هانعمو ماهفتسالاب نينو

 اللبقو انتاياب رفكلا" ا لاملانم اهلو ىتلاعتلاةازاع لءج ىا # نيلوالا
 ىا # موط رخلا ىلع 000 ناك لاقت دع وأ مث هعيطت نيئبو لام اذ ناك

 5 داوس وهو ةرذ الاى ه فرعي الع هل لمحت ههجو دوب ىنملاو فلالا
. 

 ل, موب كلذ هب لعفو فيسلاب همسأاس سابع نبا لاقو هجولا نع فقتالاب ريعف

 راع هب قصلن ديري ءوس مسيم همستس ىا هقراشإال انيش در قيتس ام لقو

 رع هيونعنم ركذ امب هب هللاقحلا دقو اهرثا ىنعي الو ىتحنال ةم_.لانا امك هقراشب

 انم لبقو طق ىنذيال ىذلا موطرحلا ىلع مسولاك ةرخ الاىفالو ايندلاف هقرافال
 وكس )

 ءارش ( هيلع ىلت اذا ) ةرسشع هونبو ةضف نه لاقثم

 وطرح ىلع ىيسلس ) مهبذكو مه رمد نيلوالا ثيداحا (نيلوالا ريطاسأ لاق ) ىهالاوىمالاب نا ملا ( اننأيآ (

 دوسس لاشو فئالاىلع لاّشو هحولاىلع هب رمضتس



 مهلاهدا اورخا مهنكل هونمتو نهادتلا اودو 70 كفافءلل ءان لاو هع ولاوإ
 كيناهدا اودو وا ذليح نوئهدب مهف نهدنول اودو ىا ةيدبسللوا نهد ىتح

 باو هلا ىلع اونهدق فحاصملا ضعب ىفو هيف اعمط نونه نالا

 ريقح # نيهم 9 لطابلاو قحلاىف فاملا ريثك 6 فال> لكمطتالو 8 ىتلا
 ثيدحلا لا 4 مين ءاشم 98 بايع # زامه 9 ةراةلا هو ةناهملانم ىأرلا
 لمعلاو قافنالاو ناميالا نم ريا نع سانلا عنم © ريغلا عانم 9 ةياعسلاهجو ىلع

 ظيلغ فاح # لتع »ف مالا ينك 4 ثا رظلاىف زوا_هتم دعم 9 اصلا

 ىد # مز ل ةبلاثم نم دعام دعب 3 كلذ دعب 2# ةظاغو فذهب هداقا ذا هلّتع نم

 ناخ هما ىف نهادو هنيدىف لجرلان هدا ليقو مالكلاىف ةبراقملاو ةمناصملاو نال
 امم هيلع تنا ام ضعب كرتن نا اونمت مهلا ةي الاىنءمو نطباام فالخ رهظاو هيف

 مهل نيلتف هب ىضرت الام ضعب اوكرتيو كلذ لثم اولعفيف مهل ةعناصم هنوضرإل

 3 بيلا دعت ناوهو نورفكق رفكت وا اودو ءانعم ليقو كل نوذللا

 © نيهم 8# لطا 1 فاما ري كىا # فالح لك عطتالو 9 ةدم هللانودعلا

 نابع نأ لافو دعنا ىأرلا هلت ىو ةناهملا نه وه ليقو ليلذ ريتح فيض لإ

 ديلولاوه ىلوق هيلع هسفن ةناها بذكي امنا ناسنالانال لوالانه بيرق وهو باذك

 #« زام » قيرش نب سنخالاوه ليقو ثوغي دبع نب دوسالاوهلبقو ةريغملا نب
 ساجلاىف هيخاب زمفي ىذلاوه ليقو بيعلاو نءطلاب سامو لك أي باتغم ىأ
 ليم ىا 6# ريغلل عانم 1 ىانلا ني ديفل ةميغأ ىسي ناتف ىا © مين ءاشمإلا

 شحافلاوه 5 0 : ىا * لثع 0 مثالا ىطاستي جاف ىا © ميلا

 ليقو هرفكىف ديدشلاوهليقو لطالاب ةموصخلاىف ىدشلاوه ليقو قلخلا ىلا

 سابع نبا لاق مهنم سلو موقلاىف قصلملا ىعدلاوهو 5 ةمومذملا تافصلانم

 ةرشع نأع دقن هونأ هاعذااعا' لف 0 1 نك راق ىد 0 اذه عم دبل

 فوذحم 0 ري لم>ناوهو خا قئارط ىلا هب لدع هنأل ىلا باو> وهو نا راعضاب صنب مو كل نود

 لطابلاو قحلا ىف 000 فالح لك عطتالو ( كناهداىف مهمعطل نو هد 0 الا مهثىأ ن لو مهد د م4

 ىو ةناهلانم زيِقلاو 4 ن ةروس ١ ؛ ىأرلاف ريقح (نيهم) 2010/15 فاما داتعا نا ١ ةرد ضم +ىفك

 هنالياذكواةراقطاوتلقلا

 ( زاه) سانلادنع ريقح

 ءاشم ) باّتْعم ناعط باع

 0 ثيدحلل لاقت ( مع

 ةءامسلاه> وىلءموقىلاموق

 ميمللاو مهثيب دامفالاو
 عانم ) ةياعسلا ةيمنلاو

 لالا انكار لع ( و2
 ريا نه هلها عام وا

 دارملاو ماللالا وهو

 روهمادنع ةريغاانيديلولا

 ةرمشعلا هينبل لوش ناكو
 ىدفر هتعنم مكنم لسا َ

 ركللو واع ( دس)

 مان الاريثك ( مينا ) ءدح
 دعب )فاجن ظاغ ( لتع)
 بلاثلا نم هلدعامدعب (كلذ

 ديل ولاناكو ىعد ( ميز

 0 سيل شرق ىف ايعد

 نامئدعب هونا هاعدا ميز

 ليقوءدلوم نم ةتةرشع

 ىتح فرعي مو همأ تغب

 مههاطت لاش و كلنونيليف
 مهعئاصتو كنوداطيف
 ( مطتالو ) كنومناصإف
 0 نولطخ وادا

 ( نيهم 2 هللا ىلع باذك

 ) مع ءاغم ) نرردهو نيامقم سانال باتغ٠ناعل ناعط ( زاه 0( ىو زل |ةريغم نب 38 ولاوه تا

 ردع ا 5: هّنارقو هذا نيبو هنكب نيبو هيب مالاسالل ) ريخل عانم ) مهني د سانلا نيب ةمغلاب 0

 كرشلاو رفكلاىف فورعم لاو مهنم سيل ”موقلاب قصلم ( ميز ) كلذ عم (كيذدمب ) نطبلابيحر مسجلا“



 ا ادعو نورإو ىرل نيرق 0 رح نعءعىا ؟نورشعلاو عسانا أ (نورصبسو رصصتتسف )

 | (نوتفملا مك )ههلدعوو

 نم ىا نتف هنال نون لا

 وا ةديزنم ءابلاو نوذملاب
 لوقعملك ردصم نوتفملا

 لاقو نو_لا مكياب ىا

 لوقت ىف ىنعمب ءابلا جاحزلا

 )درعا ذك دم حك

 مكب ىف هردّقو اذك

 | نيش رفلاىاىفىا نوتفملا

 مالسالاق يرفن ونا مكنم

 كيرا ) رفكلاقيرفوا

 (هلييس نع لض نع لعاوه

 ىلع نين اجملاب 2 وهىا

 اولض نبذلا مهو ةقيقحلا

 رع وا هيام
 معا وه ىا ( ندتهمللاب

 نودتهملا مهو ءاللقملاب

 جتمل (نيبذكملا مطئالف )
 دقو مهتاصاع» ىلع ميمصتلل
 دم هللااودسا اوذارأ
 هنع 7 مههلا و

 (نهدبول اودو) مهلئاوغ

 ( نونهديف ) مهل نيا ول

 رمصبتسف) ماللا وءاخلا مضب

 علو ىرتسف (نورصتبو

 لوزت دنع نولونورب و
 (نوتفملامكي اي)مهب باذعلا

 دما( كيزنا) نوحلا
 هيله ع ل

 لهح و .ا وهو هليد نع

 عا رافق /ٍ هءناصصاو

 وهو هنيدل ( ئدتهملاب

 الف ) هءاكضاو ركب وبا

 (نيبذكملا ) دمع اي (عطت

 . (نيلا) ول نونهديف نهدنوا) اوذمت (اودو) ةكم له :ءاسور ىف لوسرلاو باتكلاو هللا

 مكي نورصبسو ا نونمؤلا ملفا دق ن 1 ركل 1 تسلا نااتلا ةقلح

 ردصم نوتفملانا ىلع نوخلا مكيابوا لد لص ع ءالاون ونلاب ناف ىذلا مكيا # نوتفملا

 نيرذاكلا قيرشب ما نينمؤملاقيرفبا نونا مكتم نيّشرفلا ىاب وا دول لاو لوقعملاك
 0 3 لض نم, معا وه كبر نا مال اذه قوس !نم دحو امهباف ىا

 عطتالف #9 لقعلا لامك, نيئافلا # نيدتهلاب م طعإ وهو  ةقيقطلا ىلع نيناجلا مهو

 عدن ناب مسهل 0 نهدبول اودو 3 مهتاصاعم ىلع مي يصنال جيبهل 0 نيبذكملا |

 نمطلا كرتب كنوذب اليف # نونهديف وف

 ةلل الو. رناكلاق هنعو# ىعداذا سدو أو دف د داز تءاشث.> هب قاطنتقم اسوهلع | |

 عزتي لجرلا ن وكي ىت ٍج> هد نم هدب عزتي ال هطاصف لحرلا هل قتسا اذا راما مد |

 | ار امدقم ربو هفرصي ئذلاوه لدحرلان وكب ىتح هه> ونع ههحو فرصيالو هدب |

 لاق اهنع ىلاهت هللاىوضر ةتكئاع نع ( قر ىذمرتلاهح را هل سيلج ىدب نيب

 ناكراذ كنك ل اهرما

 نا الا القفا 2ق هنا اس

 لسو هيلع هللاىلص 0 برض امو اهنع ملسم داز مقتنيف هللاةمرح كونت |

 انا.>ا هيف مهقفاوت وا كرشلا نع مهبل ْ

 اتداالا طق نب ما ناب مم انيق لسانا لور ريخ امال

 و هيلع هللاىبههللال وسر مقتناامو هنمسانلا دعبا ناك اغا

 ذأ نع (ق) ىلاعت هللالبسيف دهاح ناالا امداخالو ةأيصا الو هدس طق أش |
 ةضاحلا ظاغ ارت درت 00 سو هيلع هللا ىلص هللالوسر عم ا تنك لاق

 لا ىلص هللالو وسر قئاع ةيفص ىل

 هللا لام ن دعا 3 هءذيح ةدشنم دربلا ةيشاح اهب ترئا دق سو هياع ْ

 ءاطعب هل ماو كعحو 1 سو هيلع هللا ىلص هللالو_سر هيلا تفتلا) كددع ىذلا |

 الو اقلخ سانلا ندحا للسو هللعهللا لس هللا ل وسر ناك لاق هنعللاىضر هنع (ق)

 ريغنل ريغنلا لعذ ام ريمع ايا اي لاق انءاحاذا ناك اميطف ناكو ريمع ابا هل لاش خا ىل

 :ؤو-الا نع © م راقثملار محا هناالا روفصعلا هبشي ريغص رئاط ريقنا * هب يعل ناك |
 وكب 0 تلاق هب ىف لعط لسو هيلع هللاىلد هللالوسر ناكام ةشئاع تلأس لاق

 1 نع* ةمدقلا ةئهملا * ةالصلاىلا جرو 500 ةالاصلا ترضخاذإف هلهاةنيهم ىف

 . 3 اف ناكر بر نءاامسل رك ١ ادحا تيار.ام لاق ءويت نن ثرطا نا
 نورصبيو #9 داي ىا رصبآسف 9 ىلامتهلوق * ىذمرتلاهحرخ | ماسو

 كب أب هانم لاق للا !# نوتفملا كيب 8 باذعلا يلب ادب 0 لغال |

 : نودحلا نيم هنلا | ىف نورصب وار عتنف ءاعنفا ىف ءالأ لو نوذحلا |

 يه كبر نا 2 نونحلاب ناف ىذلا ناط._كاوه قوتفملال قو مهر رذوأ كّشرف

 | الا نونملاب ءومز مهنا ءانعم © نيدتهملاب ٍلعا وهو لبس نع لض نمي ملعا
 اضلا نيشرفلاب ملاءلاوه هنا ىلاعت هللا ثعاف ةادهلاو لقعلا مهنا اوفصوو

 نا كلذو ةكم 2 ىنعل 0 نييدكملا عطت الف ِ لقاعلاو نوذلا و ىدتهلاو

 راهدالا ىلصا © نوتهدبف نهدتولاودو ل مهعطينا لها هنانآ نينا ةوغد

 تراظن ىت> ةديدش ةذح هد ىبا عا ركرذات |

7 : 



 هه ه لوس

 تائسو كلاثما هلمتحيالام كموق نمي

 نه ىذالا لاتحاو رجاهتلاو عطاقتلا كرتثو قوقللا نم مزلي اب عاستلاو رومالا

 نسا --_ عمج لافمتلا رمشلاةماداو هحولا ةقاللط عم ندالاو ىلع مل

 ك0

 ناك تلاقف هقلخ ”نع اهنعأ ىلاعت هللاىضر ةشئاع

 نيد ىلع هأانعم سارع نإ لاتو ميظع قاخ 5 كناو هلوه ىلاعت هللا هغفصو اذهل |

 وه نسا لاقو ماللسالا نيد وهو 4م ىدتع ع الو ىلا بحا ندد ميظع

 ملسو هيلع هللا ىلص ها تيس ع ١ اهنع هللا ىكر ةشئاع ت تلكك نا رلا بادا
 5-5 هةموو يب ا

 هثع ىهتنيو هللاضا وا نم هب رمتأي نيام وه .ةداتق لاقو نأ رقلا هقلش ناك |
 ليقو نا رقلاىف هب هللا كرما ىذلا قاخلاىل ع كناو ىنءملاو ىلاعت هللا ىهانم نإ
 ضرعاو فرعلاب يمأو وفعلاذخ هِلوَش هايا هللا بيدأت لثتما هنال اظع هقلخ نال

 2 "لانو هناس هللاو تيلهال

 رسما هيلع هللا لص هللا لوسرأ هيلع ناكامو قلْحلا نسح لضف ىف لصف

 مراكم ماهل ىلإ هللانا لاق ماسو هيلع هللا لص ىنلانا رباح ىور ام كلذ ن

 ةلاالوسر كاس لات ع نب ساونلا نع © مأ) لامفالا نساحم ماتو قالخا

 نسح ربلا ماسو هيلع هللاىلد هللال وسر لاف مثالاو ربلا نع ماسو هيلع هللاىل#

 هللا ىذر ةدّاع نع * سانلاهيلع علطي نا تهر 5 كردص ىف كاح ام مثالاو قلخلا

 ظ ا 0 نمؤلل نأ لوي ما و هيلع هللاىلص هللالوسر تمعس تلال

 هيلع هللاىل هللالوسر لاق تلاق اهنعو_# دواد وبا هحرخا مئاقلا مئاصلاةجرو

 1 و ىذمرتلا هحرخا هلهاب , مهفلعلا 0 00 انامبا سائلا لك 1 نا م اس
 *'نم ام لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ءادردلا ىنا" نع # نسح' ثيد

 ا ا حافلا صضغس ىلاعت هللاناو و نسح قاخ نم ةمايقلا مو ن»د هؤملا نازيمىف

 لوسر نا هنعب هللا ىخر راح نع هلو * ع نسح ثيدح لاقو ىدهرتلاهحرذا
 ةمايقلاءوي اسلجم ىنه مكبرقاو هللاىلا مكحانم نا لاق ماو هيلع هللا ىلص - : . - هه 05-5 1
 هيلع هللا ىلص هللا لو سر نك لاق هنع هللا ىكر ءاربلا نع )ع ق) اقالخا م 6

 نع 63 ريصقلاب الو ليواطلاب س دل اًملذ ماكاو اهجو سانا ننحا ملسو

 3 هيلع هللا ىلص هللال وسر: نأ لاق امعَع هللا ىكر صاعلا ف ورمع نب: هللا -

 ١ نع © قأ) اقالخا مكتساحا مرايخ لوب ناكو |يصفتم الو اثحاف نكمل
 لاق الو طق ىفا ىللاقامللاو نينسر شع ملسوهيلعهللا ىل ينلاتمدخ لاق هنع هلل ىذا
 لاو هيلع هللا لص هللا ل وسر ناكو ىكدفرلا دار © 351 تلعف دله انك تلك ل ع

 فكنه نيلا ناك أيشالو اريرح الو طق از تسسم امو اقلخ"سانلا نسحا نا
 لوسر عقر ع نأ كيطاناك |رطعالو طق 0 تيصالد سو هيلع هللا ىبصهللال وسر

 هللا 06 هللالوسر درب ذخأتاةمالا ت 30 لأ لاق هنَع 60 ماسو هيلع هللا لص 2ك

 211 ىلا ةفكنا وك ىف

 نع ضرعاو فرعلا
 تلاقو نيلهاجلا

 هقلخ ناكامهتع هللاوذر

 ةشئاع

 امئاو قالخالا مراكم

 داح هلال هقلخ مظعتسا

 لكل كرو نيوكلاب

 اهقلاخ

 1 ٍِث رك ند

 صو ةيظع هلم ىلعلاشو

 ىتلا ةنسحلا قالخالا

 تارق نا اه هللاهمرك |



 خلان هيبتكياموا ةظفحلا ١ ءراطسي أم ع ا- امىا 'نورشللاو سانام ,لاج ,«نوزطسيامو) فص ولا اه

 وا ةاوصوم اموبتكن م

 , مسقلا باو>و ةيردصم

 ىا( كير ةمعتنا ام )

 ةوبثلا كل لع ةهماعتاب

 اهربخو ام مساتنافاهريغو

 د 22
 ربخاو مسالا نيب ضارتعا

 قلعت كبر ةمعنبفف ءابلاو
 ىلعبصل اهل# و فود

 نون اهف لماعلاو لاخلا

 نودجحت تناام هردقو

 عن ملو كلذب كيلع امعنم

 اه" نون لمعي نا ءالا
 دك اك ءائاز اهنأل لق
 اماان باوح وهو ىنلا

 ركب ذلاهيبلع لو“ ىذلا

 ( كل ناو ) نون كنا

 ريصلاو كلذ لاحأ نع
 رغ)اباوث ١

 وا عوطم ريغ (نوذ#

 كناو )ه.كيلع نوامريغ

 لك مظع قاخ ىلعل

 هب ىلاعت هللاويصا ام وه

 (نورطسامو) هبهللامسقأ

 بتكت امي هللامقاو

 مدا ىبلامعا نه ةكّئالملا

 ةمعتب ) دمشاب ( تنا ام )

 مالسالاو ةوبنلاب ( كير
 اذهلو قنتخم ( نوني )

 ( كلناو ) مسقلا 3

 ىف اباوث ( ارجال ) دممماي

 مالسالاو ةوبنلاب ةنلا

 كي امو ىا © نورطسي امو ْ

 اك نمو هيلع ةرهاظ تناك ةضرملا لامفالاو ديلا قالخالا نال نونجتي كبد |

 ميو هللاىلص هللالوسر قالخا تناك املو هيلا نوئلا ةفاضا زمن مل كلذك

 .قلخلا ةقيقحو# ةيظعاهنايملاعت هللا اهفصو ةرفاو ةلملا ةيضرملا هلاعفاو ةديمح ةلءاك

 ةيضرلا باد .الاو ةدبملا لاعفالاب نايتالا اهب فصتملا ىلع لهسي ةيئلاسفن ىوق
 اادلو شلل از دلل قل ندي لخسو هحانم ىف ةقلطلاك كلذ يصف

 عيجفف الهاشتلاو' بفاجحالا 3و5 يراقالا عم فورعملاب ةرشاعملاو بدالا نسحو لذلاو

 00 لاو مظل ى !ء”لوالا ىنمملب مقل ريوغل اور 4 نؤرطتب امو |

 مهماقم“ ”هتماقالا ل رعلا 'ىلوا ىرخحم هؤا رجاو ل الامملا ل اعفلا داتساو سنجلا ةدارا ىلع

 20 كو كبر ةمعنب تلا 33 ةلوص وموا ةيردضمامو ةظفضلو) هب اخ الوا
 دام 011 عدلا ةفاصخو لإ كيلع اكتم نود ثناام ضلاو و مسقلل

 تا .”رظن هفو ةدينم اهنال هلق اه هلع :ءال ءابلاو نون ليقو يفثلا نم

 0 دعوت ه6 نوم ريغ 9 غالبالاوا لاقحالا ىلع 6 ارحال كلزاو 9 ىنملا
 المح ذا مظع اولح !ءل كناو' ِ طسوت الب ثكابطعي ىلاعت هتاف سانلان م ك.لع 3

 ملقلا اناه نإ لقو 0 ى لامع ع4 يطا ف

 ظوفحلا حوالاو_هو هيف نورطب امو دارملا ا ليك وعلا ماقلا كلذ ىلع

 ار ةمشنب ف دقعاي © تناامط عمجلال مب لفءتال نورطسي امو ىف عمجانوكيو

 ا كتارا نورط_س امو 'هلقلاوُذ نوني هللا ممقأ مس

 كنا ىنمملاو نونجم كلا رك ذلاهلع لزن, ىذلااما اب مهلوقل در وهو نونجت كبر

 012 ]در نول هع ىف كلو ودل كللع هللا

 لا باودح اذه 3 نوح

 معلا دقو اود قرات

 هللا ةمعت نا لقو تيدجاو نوني تناام لاَس م5 وهو هلل ةمعنااو نون تناام

 'قالخالا 9 نما هريشلاو لماكلا ”لقعلا وةماتلاةحاصفلا نه هيلع ةرهاظ تناك

 اةيوح أنلاءذه تناك اذاو_ةءركم لكب فاصتالاو بيع لكنم ةءاربلاو ةديملا
 نيبذاك مهنوك ىلع ةباالا هذهب 0 هللا هبنق نونا لوصح ىف اهدود>حوف ةرهاظ

 عوطقم الو صوقنم ريغ ىا © نونمم ريغ ارجال كل ناو ف نون كنا مهلوقفف
 .ايالك كلذب فصي عطش ام ىا © اهماعط نيام بساوكس بع # ديل لوق هنمو
 ا ليا رع لوقلاو ةتلا سن كلغ ردكم ريخ هلا هي ألا سمن ىق لقو ةيراش
 ارجا كيلع مهئارتفاو جيقلا لوقلا اذه ىلع كربصو نمطلا كلاقحأ ىلع كل نا
 ىلا قلخلا ءاعدو ةلاسرلا غيلمو ةودلاراهظا ىلع كل نا لقو عطقنم ال اًعاد ايظع

 كايا مهتبسسن كعنمتالف ايظع ارا مهل عئارسشلان ابو كلذ ىلع ربصلاو ىبلاعت هللا

 لاح فلاخي اع هفصو مث هتلمح دق ىذلا ميظعلا ىمالا اذهب لاغتشالا نع نونجلا ىلا

 5 تنااه:ةلوقل يقتلك اذهو 6 ميلع قلخ ىلعل كناو #8 ىلاعت لاقف نونا

 العفلا 'لوقلاب انااا لا را بخ لييعس د وا ةااماعملات :ديدتقتلاو را يشوع رع

 ” (رومالا)



 م أ

 شفنا 4 508 2 ا ىس ةنم جارح نات 1ا ضع 0 3 را ضرالا

 طخ ىلاوه مما ا ةرودلص هتتكو كوكس لوالا ديؤبو هب

 بوقعلو نالكلاو صاع نا 200 ةدناوذ كل 3 مسقأ هل طخ ىذلاوأ وللا

 فورح عم ىفحن ةنك اسلا نونلا ناف لصتملا ىرت 6 ا نول

 ضل رسكلاو غفاب تن ا عفان نع كلذ ىور دقو اهب ت تلصتا اذا مفلا

 ضرالاطسف نوالاقلخ مْ م عا لا ناك وهاع ى قي

 ضرالا ىلع رؤفتل 0

 نعو ايث ول ليقو ائويل ليقوتومهب نوالاممالبق نورطسي امو ملقلاو ن أرق
 ,ادكصالاق # ترهل 8

 رابلعتو ميلا نيضرالا تح لذخد ىت> ضرالاىلا 1 اكلم شرعلات < نه

 ماقلا ا قاخام لوا

 للا ناذ لابجلاب تينا ضرالاتداف نونلاك رحت هرهظ ىلعا

 ثعب نيضرا عسب س !هةدؤوضرالاهللاّقا> امل رايخالاو ريسلاب

 لف كلا نوعءبرا هل اروت سودرؤفلان ف ىلاعت 0 لازرق ع هيندقل نكي

 هللاذخاف همدق رقتست لق همانس ىلع كلملا مدق رارق لمحو ةّئاق فلا نوعبداو

 ٠ ءارضخ ةنوثاي ا

 راطقا نم ةحراخ رولا كلذ نورقو كلملا أامدق املع رقتعاف هنذا ىلا روثلاماتسس ا

 نيب اهعضوف ةنس ةئامسمح ةريسم اهظلغ سودرفلا ةحرد ىلعا ن

 دو اذا نلا دم. ىشفنت اذاذإ كلل موي لكك فش نون رشلاف ةراخماا ا
 تاوع”عبس لاغك ةرطح 000 رارق روثلا مئاوقل نكي مث رحيلارزج هسفنا
 نكتف هنبال نامقل لاق ىلا ةركصلا ىهو الع رونلا متاوف ترقتساذ نيضرا عبس

 عض وف ميظعلا توما د ب ا هللا دف نةيحدَه للا 0 م روك

 جراد حمرلانتهىلع ركلاو رعلا ىلع ت 0 ولاغ ين امور ع ا
 هزناو ىلاهثو هلا رابجلا اهل لاق نافر> اهملع اع ايدلا لكف لبق ةزدقلا ىلعا

 ىلع ىذلا توحخلاىلا لفغلغت سيلا نا رانحالا بعك لاق تناكف ىنوك سده |

 باودلاو متالانم اثويلاي كرهظ ىلع ام ىردتا هل لاقف هلا سوسوف ضرالاهرهظ'١

 تاخدف ةباد هل ثعبف كلذ لعشب نا انوي مهف كرهظ نع مهضفت ول لايجلاو رمل ا

 بعكلاق تجر اهل نذأف اهنم ىلاعت هللاىلا توها جيف هغامد ىلا تاصوف هرخض

 تداع كلذنم ؟ئشب مه نا هيلا رظننو اهلا رظنيل هنا هدم ىمفن ىذلاوف رابحالا |

 00 وق هلمو 3 3 اًضيا سابع نبا نعو تناك ْ

 ماهعسلاءمدلاب نوثلا تقلا * مهلا ىب حرب قوشثلا اماذا 1
 تعمح اذان حراق ورح نه فّرح 5 نا اضيا سابع نبا نعو ةاودلا نونلاب دارآ

 وه 4 ماقلاو 9 ةروصال مساوه ليقو رصانو ريصن هسا حاتفم وه لبقو نمحرلا ا
 ا اك وغو " ذلا 3 هللا بتك ىذلاملقلا ْ

 عر

 مون ىلا ناك وه امي ندا لاق مْ نيفصت ق-ثناف هيلا رظنف ماقلا هللاّقاخ 7 لوا أ

 ىلع سانااىرخم اماو كلذ ظوفحملا حوالا ىلع ىرخ ةمايقلا |

 (٠ ن ةيوع#

 أ

 |! ةّنَم عرف لف سما

 فوزرَخ نم قرا اذه

 هنا نسحلالوق اماو مججلا
 هنا سانعنءالوقو ةاودلا

 ضرالا هيلع ئذلات وحلا

 هنال لكشف توم ه:“أو

 ءاوس بارمعالا نم هل دبال
 ملع مسا وا سنج مسا ناك |[

 نمهنا ىلع ليلد نوكسلاف

 ا( مقلاو) يلا ورح

 مث وا حوللا هب ا

 © ليكي ىدلاوا ةكتذاملا
 نماهيف.ان هي مدقا نمآثلا
 طيخنالىتلاداوفلا ومعفانملا

 ىلع نيضرالا لمحت ىتلا

 اهتنو ءاملاىف هو اهرهظ

 معلا ورث | تختوواوللا

 الو ىلا :رؤصلا تمحنو

 هللاالا ىرثلا تحن ام للي

 لاقيو شاويل ةككسلا مماو
 توهمرولامساو ءاينول
 توسهل مهضعب لاقو.
 توحخلاكلذو اوبل لاشو

 صاوضع هل لاش رو ف

 ىف ريغصلا رولاك وهو

 رحل كلذو مظعلا ميلا

 كلتىفو ءافو> ةرخك ىف

 انألا”ةيبرإ :اوكلا

 جر قرذ اهم قرذخ

 لاّمو ضرالاىلا هايل

 كارلا ءاذعاو نه مسا وه

 لاشو نحرلا نون وهو

 (ًرقلاو ) ةاودلاوه نونلا

 سس 0 ماقلاب هللا مسقا

 راوسلا : نييام هلوط رون نم

 ةكئالملا نم كلموه ملقلا لاَغو ظونللا حوالا نب ميك-لا ركذلا هب بتك ىذلا وهو ضرالال
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 0م مكلدبال رانلا باذع ن٠ نورفاك مناو كريم ند نوءندتام ملا وحر م مكياع ةرصنلاب ,حروا ةئخلاىلا

 و.اديلا انضوف ( انلكوتهيلعو ) مترفك مهب رفكت لو هب انقدص (هب انمأ ) نمر ؟وءدا ىذلاىا (نمحرلاوه
 ,َ (نيملالضىفو هن ئ 39 ىلعءايلاو - فقل د باذعلا 15 لا وعساتل ءزولا الم مكب كزئاذا (ن 'وملعتسف)

 هيلا موعدا 21 ا لا لوللل بير ا اا عا انا متأرا لق ) متنا ما
 .ملعلاو هيلع قوثوال 6 اناكوت هياعو لف كاذب | علل 6 هب انمآ 2 ا ال 1

 | ولحتسف ب الا 0 ةلصلا" مدقنو عفتبالو رضيال تاذلاب هريغ ناب ءالدلا هلانث ال ضرالا ىف
 كاع نأ نف# « فدو ردصم ءالدلا ةلاتجال ثينع ضرالا ىف (ناق < اروغا|] نشف ) لداعت ىنغ لدمك ناقام عمان م ًارآ لق 9 ءابلاب فاسكلا أرقو 6 0 ا ا ياسا ببتسو وخد
 ْ 5-5 ًارقن٠ مالسلاو ةالصلاهيلع ىلا نع # ذخأملا لهس ىهاظوا راج © نيعم || داج ( نيعم ءاسع ع
 ردقلاةلبل ىبحا امئاكف | تيلتو هدارا نو هيلالصي

 * نوسعتو ا ناتنت اماو ةكم قةروس | لوملابى أي لاقف دم دنع

 سس 9-0 هلإ تح ١١ ١م رلا هيا ْ

 ىذلاوهو تومهلااوا نب حلا 4 58 ا و 10 و فورا 0 0 من 2 تطآملا نك ْن 0

 عم نكت انلرفغف ىا انمحر وا ىمندهو ىذعف ئا هللاىن ل نا مب 1 || لق 3 ولا ةريصلا هللاان داز

 ىف هئيع ءام بهذف نءملاو

 باذع نم مكمن وا مريجم نفانيف ذفان همكح نال انيويذب انكلهي 0 نوشت اخ انماعا 00

 ' مهاع كراكنا ىف مهل لق ىا *# لق #8 سابع نا لوق اذغو نورفاك ملاو مبلا 5 0 9 5

 ةاتديعو هب انما نحن ىا # انكوت هيلعو هب انءآ نةرلاوه #9 مها كخاوتو 4 | 00 0
 © نيم لالضفوهنم #3 باذعلا ةنياعم دنع ىا # نولعتسف وه هب ترفك تاو 00
 اجتحالا قيرط ىلع مهيلع همعأ ضعبب مهرك ذ مث مهل ديدهت اذهو مت ما نحت ىا فارما نا نفاظلا بلا

 كاملا نم اهريغ لقو معز ءام ديرب لق 4 كوام عص| نأ منَأر 1 9 ىلاعت لاق

 ” أي نف 8 ءالدلاالو ىدبالا هلاثت ال ضرالا ىف اههاذ ازا ىا 4 اروغ# |
 سابع نبا لاقو ءالدلاو ىدبالا هلانتو نويعلا هارت ىهاظ ا ءاع | (انلكوت هيلعو ) هانقدص
 اا رهاب 3 ميدو مهيلع كح ضعءم نبرقم مهام نأ هن الا م دوصقماو راح ىا | دنع ( نوزعتسف ) ع

 ٠ 0٠ ءاع كت أب نف ضرالاف ايهاذ كام راص نا ىتوربخا ىتملاو رفكلانه:هيلع || ىقوهنم ) باذملال وز
 ؛ىلع ردّ ال نميهعم نول ملف دئنيح 3 لايف ىلاءت للاوه اواوَد نا دب الف | نيب رفكى ف ( نيملالض

 معا هللاو لام اذهف ةيدويعلا ىف هل اككرسش الصا (متأرا )دمعاي مهل ( لق
 « ةلك ةئامثالثو هلا نوسخو ا ل كندر ةكم لها ل

 5 افرح نوسمحو ةتسو ناتبفمو فلاو 2 أ "قنانع 6 كّوام بصا نا )
 1 هلاضتالا ضرالاىف اراغ م ميخرأا نم رلا هللا مس 0-١ | (اروغ ) مزمز ءام مك وام
 أ ةنعو نرالاءرهل لعئذلاتو ىلا وه سأءع نا لاق 8 ن #9 لح و نع هإ و 4 ا 0 5 ا قرا

 ”6لو) 7 ىلاوزوسلا» نهد لم اقلاو نونلا قلاخ ىوس نيم ءامب كين يزف لاو ءالدلا هلانتيهاظ ( نيعم
 0 0 ةماس لنا امو كفل !اهتاوردو ةلاعالث اناطو ل نوسمحو ن نانا اهتانا ل .اهلك هو >8 مف

 9 ١) ىغونزولا هللا مسقأ لوش (ن ) ىلا هلوكىف ساسع نبا نع هدانسابو ( مبحرلا نيحرلا هللامس )

 (نح لا وه) دم ايمهل(لق)

 ( هي اّمآ ) انربو احنا



 نينمؤملل نورفاكلا ىا (نولوشو) ازيلاو باسعلا (نورمثت هيلاو ضرالا ف ) , كل مك أرذ ىذلاوه لق )

 ( ملعلا امنالق) هئامز انولعاف هنوكىف (نيقداص متنكنا) باذعلا ىنعي هب اتنودعت ىذلا (دعولا اذه من ) 1 1

 دن دعولا ىأا( وار الق ) م ار )فوذم ( ريت انا اسعاؤ للادنعي) بادملا تقرا 12
 مههوجو دعولاةيؤرتءاس ى اة م تيس ل اانا ىلع اهياصتناو يناس رق (ةفلز ) دوعوملا باذعلا

 ( نوعدنهب منك ةينابزلا نولئاتقلا ( ىذلا اذه للقو ) داوسلاو ةرتقلا اهتيشغو ةءاسملاو ب كلا العناب

 ىاإ ىوعدلا نم 18 1 ل اندعتاع انتن انولوقتو 809 ١ - يعن لاس 5 ىا ا نول

 مكنا نوعدن يصب مكر ع ل وا ,ءل 4 نزرع هللاو ضرالاىف 31 ,ذ ىذلاوه لقإل

 توكل ًأرقو نوثعبت 1 نسا 4 5 نا ه8 :لّسصاللارو كانتا وا دعو اهوا لا ىاد# لعد

 نأ يارا لق ) نوعدن © هللادنع #9 هتقو لع ىا # للعلا امنا لق # نيئمؤملاو مالسلاو ةالصلاهيلع ى ولا
 اما ىا ( للاىكلها عوقوي نظلا لب ملا 00 ؟, رازنالاو © نيم ريذن انا امئا اماو هريسغ هيلع علط دال

 كله ٌؤممازا هلوقك هللا مهن :«برقىاةفلذ اذىا 6# ةفاز# دوعوماىن :هءهنافدع ولا ىا ه«.وارالف# ف هن ردا

 د1 نم 2 ىم نهو) اذهل قو # باذعلا ةيؤر اهتءاسو ةب ل ا عناب ©اورفا نيذلاووحو تيس 3#

 قرخا وا ( انجر وا) . تدلالاز نو كد فاو عدلا نايت واننا نر راوتست ور دلل كن وعدناب م 5 ىذلا
 ىجني ( ريجي نف ) انلاحأ نينمؤملا نم # ىىءندو 8 ىتاما © هللا ىكلهاناتأرألق و 0 0 وهف

0 مهجنال 3 0 ميلا ب باذع نم نيرئاكلا ريخي نف | انلاحا را انمحر وا ب
0 

 نوعدب رافت ناك ملُوم انه وأ | باذعلا نه دحا

 0 رن تت يل ل يي ا
 ننؤلا لعو ملسو هيلع || كأ 1 نورشحت هيلاو ضرالاىف ف مكشبو مكقاخ ىا © ؟ ارذ ىذلاوه لق

 لوَش ناب ماف كالهلاب [ متتكنا دعولااذهىتءنولوّد و## ةداعالا ىلع داق ءادب الا ىلع رداقلا نا ىنملاوةمايقلا مود
 نوب رم نوم وم نحت مهل قاتلا مهل باذعلا لوز: نع لاؤس هنأ مرح ويستدل لاوس انه © نيقداص

 نا اما نينسملاىرحال || اا امناو هللادنع ماءلاامنا ل او # هلوّش كلذ نع هللاباجأف ةمايقلاءون نع لاوس هنا
 يلقق نوت اك كلهن | "4 هواراظ ل هيلا ىحأوا ام غييلبتو ىلاعت ةللاىلا ملعلا ةفاضاب هما 5 نيبم ريذن |
 ىنعملاو ةياكلا ملعو تدوسا ئا 3 اورفك نيذلا هوجو تن 0 ابرق ىا ١ كًارذ ىذلا وه لقد # ةفلز 9 رد باذعاا ىنني ليقو نيرسفللارثك | 0 هد الا تاذكلا 7

 متكىذلااذه #9 ةنزألا مها تلاقو ىا مهل * ليقو #9 داوسلاب مهدوجو تع
 هيلاو) ضرالان ا ا ىوعدلا ن ه لو مل هل نا نوءلطتو نوع ىا ءاعدلا ند 3 نوع ه
 ةرخالا ىف ( نورشحت تا'عادإ ١ 3 كعداه نوع ىذا ا لاطإب هلا نوعدن
 (نواوبو) كلامعاب مكيز جف د اناَقباف ىا # انمحر وا #9 نينؤلاوأ أ 5 ىف ندد ةلاىنكلها

 ىنم ىف لبقو ةلا ال مهب عقاو هنا ىا © مبلا باذع نه نرفاكلار يجي نف

 ند ضرالا ف ( مكقاخ

 بارت ند مدا و مدأ

 اذهىتم ) ةكم رافك ىنمي

 مهل ( لق ) كلذن وكي نا نيقداصلانم تنكنا «نس 4١ اخ و اق ) ( نيقداص منك نا )ادعت ىذلا ( دعولا
 اهنولعت ةفلن ( نيبم ) فوخم لوسر ( ريذن انا امئاو هللادنع) باذعلا لوزنو ةعاسلا مايق مع( ماعلاامنا) دمحشاي

 تقرحا لاّشو ( اورفكنذلاهو>و ) باذءلاءاس(تْئ.س)ةنساعم لاه واس رق( ةفلز ) رانلاىف باذعلا ىنعي ( هوار الث )

 الل ةرارقتو نولاست ( نوع ) انذلا ف( هب متتكىذلا ) باذعلا (اذه) مهل ( ليقو )اورفك نيذلا هوجو
 نم ( انمحر وا ) نينمؤملا نم (ىعم نمو ) باذعلاب ( هللا ىنكلها نا ) ةكم لهااي ( بارا لق ) نوكي

 عيجو ( يلا باذع نه نيرفاكلاريجم نف ) انكلميو انمحري ىذلا وهو انيذعي ٍلث انارفغ لوقب باذعلا



 م نوظفحي ةم مهنا مهداقتعال ناثوالا عيمج ىلا ةراكشا نوكنا رو لع ادهو ةقور كسا نإ

 : -_ تر مدلل قزارلاو رصانلا دنحلا مهناكف مهنهلا ةكربب نوقزريو بئاونلا

 نب رناكلل الثم بربض مث هوعتي لف مهيلع هلقثل 6 دا (روظتو) قملان 2 | ( وتعف )(اودامت ( اول

 '(ىدها) 01 رادو افستنما عيفع و ةعاش 0 ديب هيو 1 0 7 لعاكتىثع ندا ) لاقف ةف نينم 1 و

 رودعلا نم املاس ابصتنم

 طارص ىلع ) رورألاو

 وتسم قل رط ىلع( ميقتسم

 ةلالدل فوذحم نه ريخو

 ىلكلانعو هلع ىدها

 و ل-هج ابا بكملاب ىنعي
 مالسلا هيلع ىبلا ىوسلاب

 ( < أعنا ىذلاوه لق )

 لمحو ) ءادتا مكقلخ
 راصبالاو معلا 0

 اهنال اهصخ ) ةدئئفالاو

 امااليلق ) علا تالآ

 | معنا هذه (نو رك

 الو هللاب نوكرسشت مكنال

 ىنملاؤةداعلا هل ن 3

 امو الالق 0 نوركشلا

 ةراع هيلَتلا لقو ةناز

 مدعلا نع

 أ 000 6 لب # مكلا الجرار نسخ ناكل زر ّْ
 ا ههحو ىلع بكم ىشمي نفا © هنع مهعابط رفنتل قمل ن نع دارشو 3 روغنو# |

 6 راو عشقأف ب ناىسلا هللا عشقك بْن أ رغاانم رهو ايككاف هتك كام © ىدها | |

 هراطلا ب عشقو 0 اسيلو عشقاذو ب را را ع مة[ ىف انهن ١

  هقرط ةروع ول ههحو ىلع رو ةعاس لك رثعي هنا كف ىنعمو عشش او يكنا امهل ا

 'راثملا نم املس .اًئاق  ايوس ىنثي نما 8 هلوش هلباق كلذلو هئازجا فالتخاو
 | اتنولاو كآرشلا ل انك دارملاو:ةهجلاو ءا رجالا 4 00

 لاح ىلع ةلالدلا نم بكلا ىف امب ءافتكالا لعلو نيكلسملاب نينيدلاو نيكلا_لاب
 ” لام فشلا ىثك اًمرط ىعنلنالغأتسنالا كرسشملا هيلع ام. ناب ناعشالل كلسملا |
 | علا ىوتسلابو كتف فسعتي هاف ئمعالا بكلاب 'دازرملا ليقو وسم َنْيَغ داعتم |
 م ىذلا ايوس ىتعنمو رانلاىلا ههجو لع ربت ىدلاو2 اكم ىثع نم لقو |

 ظعاوملا اوعجسملا © عج ا مكل لعجو مك اهنا ىذلاوه لق #9 0 هيمدق . ظ
 أ اليت # اوربستو 0 # ةدعفالاو 9 همئانص اورظندا * راصبالاو »
 اهلحال تقةلخ يف اهلاع ىعطمسأ 1 كور ا ظ

 أ نع دعابت ىا ؟ رونو #9 ربك 2و وبنىا «ونع ىف ودام ىا © اوم ل 5-7

 6 هيجو ىلع اكم ىثمب نفأ # ىلاعت لاقف نمؤملاو رفاكلل الثم برعض مث قحلا |
 وهو الامشالو ائيي رصسال نيعلاو بلقلاىمعا ةلاهطلاو.ةلالخلا ىف ها اياك ىا |

 'اشقلا و و لع ارتحل انلالا ف ىكاعلاو رفكلا ىلع تكا رفاكلا | 7
 قيرطلا رص ل عاق ىا 0 ابوس ىشع نما 9 ىدهاوه ىا 5 ى ءدها هَ 9 ) ّ 1 ا

 ظ 000 اللا و لل نزلا حل < تس لا رس وع و ملعب 0 0
 اكن 1 ىلاعت هنا ىف 3 ةدئفالاو راصرالاو عع 1 لفَخَو # 1 أ : 0 00 ١

 الو ءوئرصن اع 5 الو .هومتسام اولقت ل اهو شا قلل ماد ا ا
 || اذهلف هل تقاخ ام ريغ ىف اهوةلمعتساؤ منلا هذه متءيض كتان هوّعلقع ام ملمأت أ وهو ءرفكو ةتلالش لع

 || الف هتاضرم هجويىف اهفرص هللا معن ك0 نال 570 6 نوركشت ام خالق ٍِه د (ىنعتأ) ءانهن ليعود ا
 اهل بهاولا معنلا هذه.بر ا ملأ ا كاك يترع علا انه وع ربع 0 را و

 12 لق ) ادمحه ىنعي مالسالا وهو هاضرب مئاق ند ( مقتسم طارص ىلع ) الداع ( اي وس ىشع

 ' (راسنالاو ) ىدهلاو قطا اون ىل ( عملا كل لعجو) ًيكقلخ (5 اشناىذلاوه لق ) مالسلا هيلع

 0 ددركتتا اليلق ) ىدهلاو قحلا ا اولقعت يكل بولقلاىنعي ( ةدئفالاو ) ىدهلاو قحلا هه اورصيت ىكل
 1 ريثكبآلو ليل نوركشت ام لاشو ليلق مكيلا عنص اهف رك لوش



 نهناريط دنع وجلا ىف نتا تاطساب (تافا)ءاوهلاىف ( مهقوف ) رئاط عمح ( ريطلا ىلا اور ملوا )

 نذبشو نففصإ ىا ىنعملا ىلع المح لعافلا مسا ىلع فوطعمنضشو نهبون> اهب نبرض اذا اهنمعتلو (نضشو)

 ءاوهلاىف ناريظلانال ةححح الامد وه ناريطلا لصا نا رايتعاب بيكرتلا اذه رابتحاو تاضباقو تافاصوا

 ضبقلا اماو اهطسنو فارطالا دم ةحايسلا ىف لصالاو مجياسلل ءاملك راظال ءاوهلاو ءاملاىف ةحايسلاك ١

 ظفلن ىراط وهامب ءىغ (كللاةروس ١ كرا ىلع هه 2219 - راهظتسالل طسسبلا ىلع ائراطف
 7 . م 1 أ

 نهنا ى* 0- 0 اة ١ 6 تافاص م هقوفريطلامل اور !وا## نكرم ل ا اس وةلديدهتومالاسلا وةالصلا هيلع

 *نهنم نول "افا
 ن4 نوكيو تان 3 4 ند شو 8 افد اههداوت نقفد اهطس اذا نهناف اهناريط نع وحلاىف موتا

 كر دعل ةران ضيقلا 50 كارلا نع ه راهظتسالل تقؤ دعب انقو نه وح اهب نرش ااذا اهنمعشلو

 ام ) عباسلا نء نوكب 46 نهكسميام## هيلع ”ىراطلاو ناريطلا ف لصالا نيب ةقرفتلل لعفلا- ةغصولا .هلدع

 0 توا ع «نيكشو لا دوعن هرب كتلك ر لماقلا 6 نهر الإ رن عبطلا فالخ ىلع وجلايف
 | ططيلاوزضتلا رعي 25 نيصب يش لكي هنا ف" ءاوهلا قف ىرجلل نتايهو صئانصتو لاكشا لع

 لف لةثلافالاو هردّش 3 مكلدنج وه ىذلا اذه نما 0 اقع ردو تناااردلا قاحب فك

 ول اذكو ولعي الو امبط ' |
 هريبدتو ةهظفح كلما

 كالفالا تتفاهتل ىلاعلا نع
 140 كح انو
 الا الاخ لع ناو

 هذه لاثماىف اورظنت ملوا ىنمم ىلع اور ملوا هلوقل ليدع # نةرلازود نع

 دج مكأ ما بصاح لاسرا و فسخ وه مهيبذعت ىلع انتردق اولي ل عئانصلا
 انئودنءمهعنع ةهل ! مهل ما هلوقك وهف هباذع مكبلع لسرا نا هللانود نم كرصنب [|

 اذه اودقتعا مهنا اراعشا مهرمصأم ند نييعت نع ماهفتسالا 0 جرخا هنا الا :

 ا 3 لو دزط كف يم هتاصن ىدذلاو هريذ اذهو 0 نءو مسقلا :

 لكب هنا ) زو نذطش ىف 4 كقز ربىذلا اذهنمل مهللوعمال 4 رورغف الا نورفاكلانا 8 قف هظفل ىلع

 ١ فك ماع ) ريض 6 رطملا كاكسفا 03 هقزر كتمان 0 مكفذري . ىذلا اذه لاشو هيلا راش ند مآ

 8 اهتاريط دنع واف نيتمنحا تاطنشاب ئا 4 تافاص مهقوف_ريطلاىلا اوريلوا # | بئاجملا ريدي فيكو قاخم 7
 1 1 ١ # نه ا 8طلا دعب نهبو:> نهبنب رض اذا قي نمعمإ ىا نا

 | ةياطخو اهل حم ريلعلا نا ىنءملاو 7 نزلا | الا 9 / كلا و ض.ةأالاحىا

 لكب هنا 8 اهل هظفحو اهايا لجو نع هللا كاسماب الا ولا ىف اهتوشو اهْؤاَش نكيمل |

 | 34 3 دنح وه ىذلا اذه 2 9 ةيفاخ هيلع ىحال لاكي هنا ع 5 ريصل ئشن

 ظ ىا © نحرلانود نم #9 مكمنب ىا © كرصتي ولف مكل دنجال ىا راكنا ماهفتسا

 نودن. 0 0 لحمو
 دال تمعن مفر ( نحنا

 او ظفالا لع لو 8
 0 1 5 الان ا نورذاكلانا 9 مكباذع تدان ىنم كرصن نهىا سانع نا لاق هللا باذع ن*

 نا ريكا, دكار سنع و
| 
 ةاكلا ان ا لا ىذلااذه نها 9 مك لزني ال باذدعلانا مله رغإ ناط. دلل ىا رورغ ىفالأ ظ

 3 0 1 مك هللا تما نأ ى طعما مكقذدب ىذلااذ ن* ىن # هقذرا كسانا مكقذد 1 وو ل
 مهام ىا ( رورغففالا أ 5 5

 مكتزرب ىذا اق هنو هيلا بابتيالا ماتا كلل | مكقذري ىذلا اذه ٠ ندد دوغ فال

 اذ لي لدسو « اذه ) |

 225277 يضل ٠( نطبَش و)ةحعح الا تاح وت دهم( تافاص) نو فدقو 4ث مهثوذ رياعا اى ) ةكم ا اورب 0

 (كرصني) مكل ةعنم (مكلدنج وه ىذلا اذه نم ١ ريصب)ضبقلاو طسبلان« ( 'ىثلكبهنانمحرلاالا ١ طسبلا دعب

 أهيدلا ليطابا ّق 00 ذر ,ةاكلاام (نورئاكلا نا 0 نمحرلا هد 0 ندا لود ن* ( مكمن 3

 نارام نا ) تابنلاب ضرالاو رطملاب ,(ىسلا ند ) مكفزرب 0( وه ) ىلا“ لن اهرورغو



 2 قرر نم ,اولكو) اهقرط وا اهلايجوا اقازرتساو الالدتسسا اهبناوج 01 امى اوقمان ) اهف ذل
 ,ائسلا ىف نو مها )كيلع هب عئاام 0 كلام وهف كمون هيلاو ىا (روشنلاهيلاو ) اهف هللا قزرنم

 اوناك مهتالوا ةعاربر ماو ةنكوأ هااضقأ لون ةهنمو ةتكتاالم 5-2 اهنا حلاو هوكلم نع ىا

 نومعزت ن٠ ملم ماا مهداقتعا بسح ىلع مهل ليقف هنم نالزني باذعلاو همحرلا ناو سلاف هناو هيشنتلا نودقتعي

 فسخ اك (ضرالا مكب فسم نا) ه1 ن :راكملا نع 0 0 لاك وهو ءامشلا ف ىلا

 نا ا 1 ل دف لاب وأ هن ا اهيكانمف اود كما 98 | ١ : ( رومتىم اذان ) نوراش
 ئثع ثمحب لذلا ف ضرالا لعجاذاف هل للذتالو بكارلا ةاانا وأ قط وس نيملا 1
 أ ه«روشنلاه لاو للاعن ن لي 0 «؟هقزرن اولكوإلا لادك اع وي اليك انبي | كسروا يا
 ىلع نيلكوملاةكتالملا ىنمي «بءاعسلا ىف نب. ا 9 مكلع ههنا ام ركش نع ا اقتل د مكلع

 مهلاف برعلا مز ىلعوا هؤاضفو هيأ ءاع 1 لي 7 اع ىلا اوال 0

 ١ كوالا ةّرمهلا تى ماش متنءاو لبتق ةياورب ينك نبأ نعوارابعلا ىف ىلاعت هلا اومعز

 ورمع ىباو عفان ةءارق وهو افلا ةناثلا ىلَه اه متنما ىزبلاواهلبقام ماعتتال اواو

 5 لدب وهو نورا لمف م اهف مكيفف « ضدالا 3 نا سودو |

 ملم امأ) كر وبراعذت

 نه كلان لكضر نا

 نااذكو ,لانعشالا لذ

 نوملعتسمف ) كح

 متيأدا ذا ىا ( ريذن فيك
 ئراّذتافِك ملعهيرذنملا

 دقلو ررخلا مكعفتسال نيح

 ) مهأسيق ف ند نيذلاب ذك

 6-5 0 كموق لدك

 ىراكنا ىا ( ريكن ناك
 هين مث ممكله اذا مهيلع

 متماعا 5 با هذلاو يجناف ددرتلا روااو 0 3 6 روم ىهاذاؤإلا ل رعشالا لدب |
 ' «رذن فيكن وإعتسف ف 7 ءايصح مكيلع رطعينا *#ابصاح مكياع لس رينا ءاعسلا ىفنم ١
 د دقلو ؛ دنح ملعلا 7-1 نكلو هب رذنملا 08 اذا ىراذنا فيا

 لوسرلل ةيلست وهو باذعلا لازناب مهيلع ىراكتا #4 ريكت ناك فيكف مهلبقنم
 3 1 0 0 ا

 اهيكانمو © هقزر نم اولكو وق اذكو ةدابا ما 3 ا انا وشما ا

 ىنملاواهلابج سابع نا لاقو اهجاْطو اهقرط ليقو اهي>اونو اهفارطاو اهيئاو>

 هقلخامم ىا هقزر نه اولكو ل 5 غلباودو اهلاج ىف كولسلا مكل لهس ىذلاوه |

 رافك ف وخ مث كروبق نم نوثعبت هيلاوىا * روشنلاهيلاو » ضدالاف م ل للا
 ءاعسلاف نم باقع ىنمي سابع نبا لاق * ءامْسلا ف ن. متنمأأ 9 ىلاعت لاقف ةكم
 لف أهاهاب هل هع ىا 3 دود 0 اذاف ضرالا مكب فاسخم نا 2 هو صا

 لفساىلا ميله ىح مهل كا ضرالا 0 2-1 نلاعت هلل انا ىنعملاو مهل ىوه

 نأ ءانح ملاىف نم متنما مأ 9 بهذتو ءىجن ىا مهقوف روعو مهلع ضرالااولعتو

 0 نولعتسف له لوا موه لدم 5 را2 تاذ احر ىبعي © ايصاح مكيلع لسرب

 دقلو باذعلا مليا اذا قىوا ا 3 رذن فك 88 : رحل توللادنعىا 7 نا (ةكرز نم

 ناك فيكف 9 ةيلاخلا- مالا مهو ةكم رافك لبق نه ىا 4 مهلبق نم نيذلابذد“ ١ ( رونلاهيلاو ) هقزر

 كحل نع هلوق * اح نباذعلا اودحو ندلا يلع ىراكتا ىا * ريكت 0 الاف عجرلا

 (1وا) 7-2 شرعءلا ىلع ءاعسلا ىف نم باذع ( ءاعسلاىف نو ) هوقيصع ذا ةكم لها اي
 مماما) نوراقب 00 ىلفسلا ةعباسلا ضرالاىلا مكبرودن (رومتىهاذاف ١ ضرالا مكب دوغي نا ( ضرالا

 ا راي ةراخ ( ضان كلع_ لسرب ن1) .هوقيصعدا نشرعلا ىلع ءامسلا ىف نم :باذع (ابععلاق نم
 ليقن« ( مهلبق نم نيذلا را مكيلع ىريت فيك ( ربذ كا نوزكسف )' طول موقىلع
 1 باذءلاب مهيلع ىرييفت ناك فنك نظنإ ( 57 ناك فكف ) دحماي كموق

 ا ىلع هنردق ىلع

 _ هلو بصاخلا لاسراو بصاخلا لاسراو

 ظ اوشداف ) لامجلاب ملال

 اوزهو اوضمأ كا

 لش واهفارطاواب>حاوتىف
 اهلاج ىف لاشو اهقرط

 ١ را 1



 ناف اودحجو | اوفرتءا هتماركو هللا ةحرنع مهل ادعبف ىلعو ديز ءالامغبو ( زيعتسلا ناحل امل ) ليتر

 مهل ) باذعلاةئاعم ىلبق ( بيقلاب مهد نوشحب نذلانا )ءاعدلا عقوم عقو ردصم هنا ىلع هباصتناو مهعفنمال كلذ

 رارسالان مالا دحإب ىمالا ءيهاظ ( هب اورهجوا مكلوق اورساو) نا ىا ( ريك رجاو ) بونذلل (ةرفغم

 هللالوسرنم نولاني اوناك ةكمكرششمنا ىور امهب هللالع ىف ؟راهجا و كرارسسا دبع ونسال ءاضمو انااا

 مث تازتفدمع هلا عسل الثل مكل وقاورسنامهنيب اهث اولاقف هنم اولانو هيف هولاقامب ليربج هريخف ملسو هيلع هللاىلص

 فيكفاهنعةنسل الا حرتت ؟كللاةروس نا لبق اهرئامضب ىا 2 11/رح (رودصلاتاذب ميلعهنا ) هلوش هللع

 مع الأ ( ا ملال زاجالل بيلغتلاو هتحرنم مهدعباىا اق“ هللا مهةحساذ 3 ريعسلا ب راوكال | |ةرمسف ع

 عض وم ىف 3 ا قلخ م نوفا 4 بنغلا مهد نوشحم نذلانا 0 نكرقتعلاب قاتكللا انكر ةغلاملاو
 وهو) لعل لعاف هاب عفر

 نا ركنا ( ريمخلا فيطللا

 رسملاو رمضملاب اعط ال

 وهو مهنع ىنكلاب وا سانلانيعا نعوا هنع نيماف وا دعب هوئساعي ىل مهنع امماغ هباذع

 ايندلا ذئاذل هنود رغصت 6 ريبك ر جاو #9 مهونذل . © ةرفغم مهل #9 مهبولق
 | اهنع ريعينا لبق رئاعشلإ * رودصلا تاذب ميلع هنا هباورهجاوا مكل 0
 هتفص واهقلذ نم رهجملاو ايسح ءاشالادج وا نم رهللاو ع رعب الإ 5 ا 8 الأ 1 اينو

 قئافديلاملاياتفطللا“ .٠ ١ غو يال ربا رهللام لاهلك لس وتاإ « لل سل وعر
 قئاقح مالا زيخلاءاشالا |١ عن نكن" ضاشنب اللا .3دسقتلاو ةياثلا هذي روحو ةقلس ا 00
 قلخ تايثا هيفو ءايشالا هلوسر اهب للاخ ءايشاب مهني اهق نوملكش اوناك نتكرستملا نأ ئور ديف لودنك

 ىلعالباد نوكيف لاوقالا مكل لعج ىذلاوه 2 مهلهج ىلع هللاهبنق دمع هلا عع الث مكلوق اورسا نولوقيف

 لوول لإ كاعقا ئلخ اهيف كولسلا مكل لهسي ةنب 0 الولذ ضرالا |

 لدحو نع هلوق # ريعسسلا ب اكال #3 ادعن ىأ هيا جوسف 0 نم هللالزت

 افوذ هب اونهؤيف هور ملو مهد نوفا ىا 6 تأ هلا مهر نوشحم نذلانا 3

 عيلامتعإ هز د م 1 ةرفخم مهل ]8 هباذنع نم

 1 ..0 ١ || اوناكنيكرشلاف تلزن سابع نبا لاق 6 هب اورهجاوا مكلوق اورساو 9 ةحلاصلا
 اح ضعبل مهضعب لاقف اولاقامب ليربج هريخف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم نولاني
 د وشنالا حلوب ىلاعت لاقف ةفاخ هيلع 0 الا هريخاف دمع هلا ععسلال ىك كلوت 1

 ع دي موسما ١ ىنمي © قاخ نم ملعبالا © ىلاعت هلوقب كلذ دكا مث © رودصلاتاذب ميلع هنا 9#
 ادمذ ( اتش ) مهكرشي | رودص ىفام للاخ الا ىنملاو قاخ نم ةللالخملالا ليقو هقولخم قلخ نم لخالا

 اسكتو هللا ةمحر نم | نم اهفاع © ريخلا 88 رودصلاىف ام جارختساب ىا «* فيطللاؤهو #9 قاخ نم

 لهل( ركل لاح / لولذلا © الواذ ضرالا ل لمح ىذلاوه 8 ىلاعت هلوق * ةسوسولاو رسلا
 |! اهلظاغو اهتنورت اهيف ىشلا عنتجال ةلهس مكل اهلعج ىنعملا 0 '"ىشلكنم داقنملا .

 رفعحو مصالا نيركب وبا

 لوفم نم برح نبا
 هللاوهو رم لعافلاو

 ىنلل اذهب الاتحاف ىلاعت

 ا )0 ايندلا ىف ميونذل ) ةرفغم مها ) هورب 9 1 قلاب ) مبرزا نولمعإ ) ممر نو شخ نيذلانا )

 اونلعاوا ( 0 ةنايخلاو ركللب مالسلا هيلع 1 ) مكلوق أورماو) ”فلاذ ميظع باو باو ”(ريك |

 ) قاخن رو رفا رعبالا 0( رمشلاو ريا نم بواقلاف ا ) رودصلا ت تاذب ميلع هنا ) لاتقلاو برألاب 30 :

 لكب دفان 42 لع" لاّمو رثلاو ريان م | و اك لبد دولا ( بول ىف اع ىلع ككل ( فيطالاو_هو) رعلا

 الللذم ( الواذ ضرالا مكل لمح ىذلاوه) امهب ري ارشلاو رخلانم ىش
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 (ريذن مكتأبملا ) مهل اخيبوت ةينابزلانم هناوعاو كلام ( اهتنزخ مهلأس) رافكلان م ةعامح ( جوف اهيف ىتلا الك
 حازا ىلات هنإب رارقاو هللا لدعب مهنم فارتعا ( ريذءانءاج دق ىلب اولاق ) باذعلا اذهنم مكفو# لوسر

 نولوَشص امم ( ءىثنم هللالزئامانلقو ) مهانسذكف ىا ( انيذكف ) هيف اوعقو ام مهراذناو ْلسرلا ثعس مهللع

 مظع اطخ ىف الا ملا ام نيرذنملل رافكلا لاقىا ( ريك لالض ىفالا متانا ) كلذريغو ديعوو دعو نم

 1 راتنالا تولد تورد م1 هن افصو لا رحال زحلا) مْ رازنالا ىنمع ريذنلاف

 | نوك نأ زاحو ارادناز 1

 رافكلل ةنزخلا مالك اذه

 مهدايمص ول وقل اةدارا ىلع

 اوعس وا كالهلا لالضلاب

 ىعسل ا كهعماب لالضلاءازح

 ءادتعالاو ةئيسلا ءازج

 ىعشو ءادتعاو هئيس

 وا نايبلا ملع ىف ةلكاشملا

 هوكح مهل لسرلا مالك
 اذه انل اولاق ىا ةنزغلل

 اكول اولاقو ) هليقن ما

 بلاط عامسراذنالا ( مهسن

 لقع ( لقمن وا ) قحلا

 ناجحا انك اه لدا
 رانلا لها ةلمح ىف ( ريعسلا

 رادم نا ىلع ليلد هو

 عجسلا ةاوا ىلع فيلكتلا
 ناتي امهناو لقعلاو

 ىف حرط (اهيف ىتاأ الك )
 ةعام ) جوف 0 مهح

 دوهلا ىهل نانفكلا نم

 راسسوجناو ىراصللاو

 ( ريذن م 0 (اهترزخمهلأس ) () رافكتاا

 05و ) لسرلا_ (ايدكف ) فرع لوس (يت

 متاام مانا ةينابزلا مهل لوقت لاه وهّللب كرشلا ميظع اطخىف (ريكلالضوفالا ) من '[اق لشرال اَنلَقَو ( أن 1

 ' ىدهلاو قملا ىلا عقسن ( معن انكوا ) ةنزخأا ( اولاقو ) هللب كرشلا مظع لك عم امئدلا ف

 اورقاف ا مويلا رانلا ىف دوقولا لها عم (ريعسلا باا ىف انكان) انك قلل ىفنقرنوا (لقفوا)ل

 مهلأس 0 ةرفكلان م ةعامج 3 جوف اهف ىقلا لك ةسازلاظ يغ دار نا زوو ا

 ىلا مهتبسنف انغلابو 0 ا لا |

 دحاولا ب يذكت ةماقاوابيلغتلا ىلع هلاثمالو هلباطخلاو دحاولاوا ةغلابملل هب توعنموا |
 ا ا لك لل بت حارنالا تلاقيسملا نا لكلا لا بلذكت ماقح |

 نك نأ لع نانلإو. لجكرإل ا لوق ةل نم هنا رهظالاوهو اهدحا | ْ (مهينذب اوفرتعاف)ناتمزلم

 مهيب ذكت ىف مهرفكب

 ىلب اولاق 8 تيكسو خياوت وهو باذعلا اذه مكفوخم # ريذن مكتأي ىلا اهتلزخ 0 - 5 - . . 0008 . 0 نا
 انءذكف ىا ريك لالضف الا متلانا 'ىثنم هللا لزاام اناقو انبذكف ريذن انءاجدق

 رادنا لها ىا"'قفاكشع رذقم :ردضمواا لصف نال عملا ىنعع اما ريذتلاف لالضلا

 ةدارا ىلع رافكلل ةينابزلامالك نه باطخلا نوكينا زوجيو مهانالضو مهانبذكف
 اولاقو 8 هيف نونوكب ىذلا هباقعوا ايندلاىف هيلع اوناكام لالضلا نوكف لوقلا
 نه حالام ىلع اداقعا شيتفتو ثحب ريغنم ةلمح هلبقتنف لسرلا مالك © معسن انكول
 انكام 8 نيرصيتسملاركفت هيناعمو همكح ىف ركفتنف © لقعنوا# تازججملاب مهكدص
 مهعفنمال نيح 3 مهينذب اوفرتعاف 3 3 ملج نمو مهدادعفف 86 ريعسلا باحصا ىف

 رفكلاهب دارملاواردصم لصالاىف هنال عمج مل باذلاو ةفرعم نع رارقا فارتعالاو

 ما قف ع خاوت لاؤس ىني «اهتنزخ مهلأس# ةعاج ىا « جوف ايف قلااك 9
 لوسرالىنعب كاناقوانبذكفريذن انءاجدق ىلب اولاقإ# كرذني لوسرىا «ريذنمكتأي
 مهنكلو لسرلا ةئعبب مهللع حازا هنا مهن فارتعا اذهو © :يثنم 3

 00 6 بيك لالخ ىفالا ملا آنا # ءئث نم هللا لزن ام اولاقو اويذك

 انكول اولاقو # ريك لالضىف ايئدلاىف متتك دقل ىنلاو راقكللا يرطأ الكوت
 سابع نبا لاق مهام مهشل ىا ل اعلن وا 0 هن اًواحام للسرلا نم ىا 3 عمسأ

 هاثعم ليقو 3 ريعسلا باحا ىف 0 2 هب لمعتف هلقعت وا ىدهلا عهسأ انكاول

 «لز)
 مال وسر انيلا ثعل الو تاك دك ( ند هللا لاا



 مهرودو مهدجاسمنوني زي سانلاو ىف اكل ١ ت2 جرسلا جئاصملاوعم بصلاو,ا ذاك ةئضم بك اوكب ( عئاصت )

 ىان ىا جئاصم اهن منع !ىلارادلا فقس انع 6 ليقف عااصملا داشاب

 ناللغلاىل رود

 تل دقف كلذ ريغ اهيف لوانتْنم 3 ىدتوم

 !ن.مكت وجر خي نيذلامكلا دعال ىا ( نيطاشلل امو>ر

 3 تامالعو نيطاشلل اموحرو

 كلذ تالو ايف وسلا تاكح ١ اركب *6 باص 8 ضرالاملا

 ريكتلاو اهراع اهراهظاب نييزتلا ذا اهقوف تاووسلاىف ةز وكم بكاوكلا ضعب ن نا

 حر ىعو ىرخل كان ايلا د انوسر اهاذكت و ملظمتا ظ

 ر اهانلعح 9 هأنعم ليق و احهتع هبسلا تهشل ١! ضاضغاب مي 1 دعا

-. 

 ع مر حا موج او نرتملا مهو ىنالا نيطايشل |

 ىقأ رحالادعب ةرخ الاف 45 ريمسلاباذع مهلاتدتعاو 9 |

 *ىرقو # ريصلا سنبو مهج باذع هج مهريعو نيطايشلا ن٠ 5 مهبرب اورقك |

 ىتردعمو يثو

 ايلغ م ىلفت © روش ىهو هيجل توصكانوص © اتيهش اهل اومح

 دج ايلا نم ني دك ط هيف اب |
4 

> 

١ 0 

 قى
 5 عسا - ١

 محامو اه در يحتوي تكلا وحر ايطب سل
 0 هد

 دا نيل اد نيداهنيب

 !!لعح تلق ناو عجسلان زوفرتي نذلا نيطاشلا اهب محرب ساع نبا لاق ١

 قويغ لب يكاركلا مل خي قوموا ىلا دارلا سلب انو
 نيطابشلا ىر و ةلعش بى 5 اوكلا نم لصف ب نا ١

 ناطاشللا دتعاو ىا 04 مهل اندتعا و # اهلا ىلع ىغو رانل ن» دخؤ

 نيذللو 9 ةدقولا رانا ىو ةرحآلا ىا # ريما باذع © ايندلا ىف

 5 أم
 8 سلا

 قارت> الادعب

 هلل
 رامحلاىلع ( طفلا نم ) .ءامحخلا اع تاو

 مهضع ثلج مهطع ءق اه نوححر < نيطاشلل) امراام وحر)مو ىلا ىدعل ( اه ةاعحو 0م وحاب ( متاضع,]

 هطايشألا مهلاندتعاو 0 ىقرخ اورتكلا نيدللو )دوقول 1( ريعسلا ب راذع) ةرخ آلاق

 ار

 كاصماهي ز و مالح -اصم

 ءاعسلل ةنبز ثالثل موجنلأ هللا قلخ ةداتقلا

 ا هب حرام هب

 | نذللو# ايتدلاىف بهشلاب

 أ 3 وقلا ذا ِه ريعسلا با دع ىل اع فطءباذدعو | ىلع فطعنذللان ا ىلع بصتلاب

 يااا دم ف لشتوهو مهدلع ايضع قرف

 5 ," ' 3 00 5 0 ا 1 90 ا

 | ىف اهب ىدتيم تامالعو اسأل هنز ثالث وع اسوا قا لق رون اهل هد ساعاألا
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 تنصحا ىتلا نارمع تنباميرصو ) نيملاصلا ريسسنم لزاولاو نحلادنع هنم صالخلا ةلئسمو هيلا ءاجتلالاَو لب
 . (اهبرتاملك,ت قدصو )انل ةقولخلا ( انحورنم )جرفلا ىف ( هيف ) انيمابليربج يفق ( انمقف )لايحرلا نم( اهجحرف

 ني صفح و ىرص(هتتكو) 4 4 لق- هريغو سي ردا (نورشعلاو نماثلاءزا) ىلعاهلزنا ىتلاهفدل ىا

 ٍ 5 ا 0 تل و امكلا
 سلا هلمعو ةثيلا كد 3 0 هلمعو نوع 0 ىجنو # نيب رقملا تاحرد |

 "| مخل ىف هل نيس ءاتلا طبقلا نم © نيلاظلا موقلا نم ىنحنو ف |
 3 جر تنصحا ىتلا © 11 نوعرف ا اع فطع © نارمع ظ تنق نم لعت ةفصتونقلا

 نم 9 لجلا وا مصيف ىااهيف ئرقو اهجرف ىف * هيف انفنف © لجرلا نم | هروكذ بلغ نيليبقلانم

 نقال كلا نأ

 30 . -َ ري - 1 0 8
 ةلزنملا هزحكل 3 1817 تافلكي تيدصو 35 لص 0 © اخور ضيعتلا نمو هنانا ىلع

 لدبو ل زنا تكلا سنج وا ظوفحلا حوالا فبتكأ ه5 «هتكو كو ةنادنا ىلا ىجوا| 0 وا ءادّسال مكن زوجنو

 ليجتالاو ىسيعب ىا هناتكو هللا ةملكب “ىرقو عماب صفحو نييرصبلا ةءارق هيلع
 لعتلا رك ذتلاو .ةعاسطلا ىلع نيظاوملا دادغ نم « يثئاقلا ع نبا
 مهلج نه تدع ىح نيلماكلا لاحرلا ةعاط نع رصقت "ل اهتعاطناب راعشالاو

 لاجرلانم لقت مالسلاو ةالصلا هيلع ىبننلانع * ةيئادتنا نم نوكتف مهلسن نموا

 محارم تنب ةيسآ عبراالا ءاسنلا نم لمكي لو ريثك.

 ع اهنال نيتناقلا

 امهملع ىسوم ىجبخا نوره

 نيئمؤملالاحلثمو مالسلا

 ال نيرفاكلا ةلصو نا ىف

 1 صقن الو مث رمذت

 هللا دنع مهافلزو مهب اوث نم
 نوعرف ةارعا لابن

 انشب ترماف ةنللاف اني كدنع ىل ننا بر: تلاقا ةرضتلاب اهوا الث اهيلع قلت

 ملو هيف حورال دسح ىلع ةرؤئملا تيقلاف اهحور تعزتناو ءاضس ةردنم ةنحلا ىف

 ىننو # اهيف برسشتو لكأت ىهف ةنملاىلا نوعرف ةارما هللاعفر لبقو املا دحت
 ن٠ ىنجنو #8 هعامج ىنعي هلمع سانع نا لاقو هكرششو ىنعي © هلمعو نوعرف نم

 * اهجرف تنصحا ىتلا نارمعتنبا ميمو #9 نيرفاكلا ىنعي * نيملاظلاموقلا |

 كلذلو اهع رد بيج ىف ىا #* هيف انفنف 8 ةفيفءااةن_صحلاو شحاوفلا نع ىا

 ا وكم هللادنع اهتلزنمو

 هللاءادعا ىدعا ةحوز

 امو دا هنأ 6

 تقدصو 8 هللاةقانو هللا تيك فيرشتو كلمت ةفاضا © انحور نم © ةيانكلاركذ | ايندلا ةمارك نم تدنوا

 ةاسيبلا ىلع ةلزمملا هنالك هدابعل هللا اهعرشش ىتلا عئارسشلا ىنعي 6 اهبر تاملكب || ءافطصالاو ةرخالاو

 ةالاصلا هيلع ىسعو دوادو ىدمومو مهارإ ىلع ل علا "7 هشكو 0 ل م نيملاعلا 1 ىلع

 مهو نيعيطملا ىا نيتناقلا موقلا نم تناك ىن»ي * نيتناقلان م تناكو 8 ماللاو | ىطفوارافكاوناكاهموق

 كلام ني سنا نء © هلل ةعاطو حالص تيب لها اوناك مهلال اهتريسشعو اهطهر
 (4مو) نوعرف نيدنم مبسم نيملاعلا ءاسن نه كبسح مثسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق لاق ةنع هللاىضر ْ 0 3 ( نو-عرف نم ىجنو )

 6 ةنبا )  اهصالخاو اهئاميا عم اهجوز رفكاهرضي مث نيرفاكلا « نيلاظلا موقلانم ىنتو ) هباذع
 كف نشك ) ضحاوفلا نف اهعرذ سبح ىعي .اهحرف تظفح ( اهجرف تنصح ٠؛ىتاا نارمع تبا ميصو)

 ' 0١ ليج اهللاق ا ( اهلرإ تاملكب تقددمو) ئنسمن تامحف' انماب انهصيق ببجل ىف ليربج عتق ( انعور نم
 ار تاملكب لابو بتكلا راسو: لحئالاو ةار 0 كك امالع 2 كل ىبلا كيزلوسرانا

 نيعيطملا نم (نيتئاقلانم تناكو ) ليجنالا هباتكبو اقول راصف نك مما لك نوك نأ ١ بيم نا ىف



0 
١ 

 ١ اون 1 نيذلل) هفص هللا نيب ( ذاثو هللا برضو) لاَتف ) 1

 نوبقاعي مهنا ىف "رافكلالاح لجو نع' هللالثم ( نيلخادلا عم رانلاالخداليقو اش هللانه امهنع اينغي رف اهاتناغ

 ةيهاصملاوبسنلانم مهننبو مهيب ناكام مهل مهتوادع عم مهعفنسالو ةاباسحم الب نينم 2 واتعوا مرفكا لع

 لف # ائيش هللا نم امهنع اب اينغي لف 8 قافنلاب © امهاتناخت 8 مالسلا امهلع طولو

 ةمايقلامويوا امهنوه دنع امهلىا 0 لقو 3 ام ءانغا جاوزلاق حم امهعع ناسنلا نخل

 ١ مهنيب ةلصوال نيذلا ةرفكلا نم نيلخادلا رئاسس عم © نيلخادلا عم رانلاالخدا ِه

 مهلاح هيش ©«نوعرفت اصااونما نيذللالثم هللابرضو #9 مالسلا مهيلعءايدنالا نيبو

 تناك اهناعم هللادنع اهتازئمو اهنع هللا ىضر هسا مهرضتالنيرفاكلاةلصونا ىف

 أ كدنع ىلثا بر # فوذحلا لثمال فرظ « تلاقذا © هللا ءادعا ىدعا تحن
 ىلعاىفوا كتمحر نم ايبر 5 * ةنلاىف اب

 لاق #© اماتناخن 0 مظعت و فلن رشت ةفاضا ايدابتت نم هاوقو مالسلاو ةالصلاامهيلع

 ىلع اتناك امهنإ امهتناخخ تناك امناو طق ىن ار تغبام 2 هللاىضر سابع نا

 ا ب تريخا ددحا هب نما اذاو نوحي هنأ سانلل لوس 0 : أسمها تاكو امهنسد ريغ

 ١ هه لزت اذا هفايضا ىلع اهموق لدن تناك اهناف طول سها اماو اههوق نم ةراجلا

 ليقوكلذب اهموق ماعتل تنخد راهتلا.فيض هب لزن اذاو رانلاتدق وا ليال فيض

 اعفدي مل ىا 1 ايش هللا نم امهنع اينغي ملف 9 ناميالا انرهظاو قافنلا انرسا امهنار

 اذهو © نيلخادلاعم رانلاالخدا لبقو © هللاباذع امهتوين عم امهينأ ما نع
 | هريغ ةعاط ىصاعلا عفنسال هناو ءاسنلا نم تاخلاصلاو نيحلاصلل ىلاعت هللا هيرض لثم

 بناحالاك بيرقلاناو مهذب ةلصتم ةبارقلا تناك ناو هريغ ةيصعم عيطملارضي الو

 طولا ارو و حوت ة اسماك اسي رفاكلا هه لص ىذلا بيرقلاناكن او دعبا لب

 نه عمط 3  الادذهب مطقف اش امه اما نع نالوسرلا ناذه نغل م اهاتناخ امل

 | ةعلا لثما اذه ىفو هريغ حالص ىلع لكشو ةيصعملا بكتري

 هدشاو هحو لظلغا ىلع امهل ريذحنو امهنم طرفامو ةصفحو

 د © نوعا : تاارعأا | وما ندا لاقف نمّؤملا

 نيت الف نوعارف ءالرسا هي ثا ةر+ ملا ىروم بلغ ال نورسفملالاق محام َتْنب

 َْف اهاقلاو ةادااشلا اهلحرو اهيدن ديوا اهمالسا نوعرفل

 ١ فان كدنخغ كنار تلاق ذا 0 + ةكئالملا املظا اهنع اوفرصنا اذاف نيمتلاو

 ةيظع رذن نما, نوعرف نا لبقو ةنلا ىف اهتس نع اهل هللاف_ككف 5 هللا

 | الثم برض مث *
 | رضتال 0 ملسملاةلصو ناو أعب طم ناك اذا هرضنال ريغلا ةيصعم نا نمّصْس رمل

 اة

 | بذعت تناكف 0

 ائقفاثامل طول ة !سماوحون امرخ را اا ادن رفاكلا 0.1 حدب ل ىذلا نمٌؤلاناكناو

 ءاشفإ | نلوسرلا اتناخو

 نالوسرلا نفيا هرارسا
 نايااوملا نع ىا امهنع

 امهنيبو امهنيب ام قح
 نم ام ءانغا جاوزلا نم
 دنءامهل ليقو هللاباذع

 ةمايقلاموب وا امهتوم

 رئاس عم رانلالخدا

 ةلصو ال نذلا نيلخادلا
 عموا ءاسالا نيبو مهن

 امكتاوخا نم اهيلخاد

 طول موقو حو موقن#

 نيذلل الثم هللابرضو )

 6( نوع تاما اوما

 محأ م تن لا شض

 امذعف ىسوع تنما

 ةعبرالا دانوالاب نوعرف

 بذعت ىهو ( تلاقذا )

 ىفاتيب كدنع ىلنبابر )
 تدارا اهناكف ( ةنخلا

 ىلاعت هنال ةيلاعلا ةحردلا

 اهنع تربعذ ناكملا نعمزئم

 اهاتفلاغف ( اهاتناغم )

 ناميالا انرهظاو نيدلاىف
 قافنلا انرمساو ناسللا

 روج وخلو باقلا

 لو كارلا ا هال
 ( رانلا الخدا ليقو ) اهرفك عم اههيجوز حالص ( ايش ). هللاباذع نم ( هللانم ) امهعفس ل ( امهلع اينفيف )
 نا رم تل ميمو مازمتنب ةيسآ نوعر 10 راسحالاو هب وتلا ىلءامهتح مث را انلاىف 8 ( نيلخادلاعم ) ةرذ الاف

 محا م كنا ( نوعرف تأ سم١ 2( نيام

 نوعرف باذع ىلع نوه < :لاىف اس كدنع لذا بر ) اهل نوعرف باذع ىف( تلاكذا)



 0 ةباحالا نم كولا 00 0 اذه 6-00 هم مكبر ىسع ( 2 ككل

 اةردب) ابشم ( مكروتال ر مكلا 2 اما زخأ نك ضيرعل 0 نذلاو ىنلا هللا ىزخيال )

 نيقفانملا رون ًافطنا اذا كلذ نولوش ( انرون ال مما ائر نولوش ( ربخلا عضوم ىف ( مهنامأبو مهدبا نيب

 2 ظعولاو ظيلغلا لوقلاب ( نيقفاثملاو ) ف.سلاب راك ىتلااهيا اي ريدق ا لك ىلع كنا انلرفغاو )

 اهدهاجت اين نيقرفلا ىلع(, لع ظاغاو ) مهيلع ؟نورسشعلاو نماثلاءزلا) دودحلا ةماقإ ليقو غيلبلا

 ١ أ داجنالااهتحت نم م ةلكفيو ميت 1 2 2 رفكينا | مكبر ىنع # | ا ةحاحملاو لاتقلا نم هب

 | يوم يق ةوناو ضقت ارشاد كولا 0 املا نيس ركذ 7 1 مح مهاوأمو ) ناسللاب

 اًضيرمتو هلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا ىلع فالمع * 0 ا | تارما اورفكنيذللالثم
 ١ طا رصلا ىلع ىا © مهنامبابو , ا ادم ليقو مها وان نم )أ دة

 ئىثلكىع كنا انارفغاو انرون انلممتا نير ف نيقفاتلا ووت "قط اذا" © نولود وه( "داسعوو 5
 'ناقعاص

 ا ا ال ولا مهلامعا بسحن مهراونا توافتت لبقو#ربدق

 ةئوشحلا لمعتساو 6 مهيلع لظلفاو ل ةجحا « نيقفاثلاو ف فيسلاب 6 رافكلا ظ
 | مهاوأم وا منهج # ريصملا سيو منهج | مهيوأمو 9 هادم قفرلا غلبذا مهدهاجت ايف |

 مهنا ىفمهلاح لا لثم 6 طواتن |يصاو حون تاما ند ْ
 | نينمؤملاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نيبو مهنيب اب نوباحمالو مهرفكب نوبقاعي ْ

 ىكحو ) كيد سبع )

 رفكينا ) بجاو هللا نم

 رفغينا ( مكمن ايس مكنع
 ةبولاب مكبونذ مكلا
 ظ كم : مظعت هب دير 34 نياص انناعوم نيدبع 1 0 امهلاح ةسفلا 0 | ةرخ الاف (يلن دير

 م كلذو ة 3 م || اهزجب تحن نم( اهتحم أ عامطا اذه ©« كت أيس يضر رتكي نا مكبر ىسع ف ىلاعت هلوقو * نسح ا 0 9 6 0 1 ]| ىرجمن ) نيتاسب (تانج
 ظ

 | : 0006 اضش ك 3 هدابعل ىلاعت هللا نم 5 نف

 ا مكلخديو # هيلع ابوجوال و كلذو هبو لوق ىف دانعل ىل هللا ن أ 7 1

 أ ال ىا 46 همم اونمآ نيذلاو ىنلا هللا ىزخمال موي راهنالا اهتحت نم ىرجت تانج |
 || طارصلا ىلع ىنعي # مهنامياب و مهيدبا نيب ىنسي م رون 9 رانالوخدب مهذعي |
 ىلع كلنا انلرفغاو الدون انل من # نيقفانملارون ًافطنا اذا ىنعي © انمر نولوش 9 |
 ا سنبو منهج كال ملف دفا وسار رافكل ادهاح ىنلااهيا اي ريدق ا

 || الاحو ايش نيب ىا © الثم هللاب رض # ىلاعت هلوق © هريسفت مدقت 86 ريصملا

 ةلهاو اهعساو © طواتأرصاو # ةلعاو اهمسساو © ( حونتأ ا اورفك نيذلل ف

 طواو حون اهو *«نيحلاصاندابع نمنيدبعتحت اتناك # ةهلاو و ةعلاو امهمسا ىلإ

 لسعلاو ءاملاورما راهنا

 موي وهو ( موي ) نإللاو
 (ىبنلا هللا ىزخمال) ةمايقلا

 لوقب رافكلا ىزخم اك
 نيذلاو )ىنلاهللا بذعيال

 ناسا 7
 ىبا لثم هب هكا نذلا

 «امهيلع ] يبهذامدعب (!نولوش مهناعأبو ) طارصلا ىلع( مهدي انبي ) ساي ) ةاطحاو رك
 نارفغلاو رونلامافا نم 0 لك ىلعكنا ) انبونذ ( انكر فغاوانرون ) طارصلا ىلع (انلممتا انبر) نيقفانملارون

 رجزلاب ناسللاب ةئيدملاٌ لها قفانم ( نيقفانملاو ) اود ! ىتح فيسلاب ةكم رافك ( رافكلا دهاح ىتلااجااي ريدق )
 8 مهِج) رافكلاو نيقفانمل ريصم (مهاوأمو) لعفلا ولولا نيه رفلا الك ىلع ددشاو( مهلع ظلغاو )ديعولاو

 لاقف طول ةارماو حون را ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا امماذبال ,ةصفحو ةشئاع فوخ مل منهج هللا اوراص(ريصملا

 | تارصاو ) ةلهاو ( حونتأما ) نيث رفاكلا نيت ارللاب ( اورنك نذل ) ةفص ( الثم )هللا نيب ( هللا برض )

 نيلسرم ( نيملاص اندابع نم نيدبع تحت اتناك) ةلعاو ( طول



 مسو هيلع

 ةرود

 اين اك ةلاخلا لدار اةحاصإلا ف نإ فلام ى ا دانسالا ىلع هب تفصو ةبوتلاب هسفن 1
 نملك مصناا ىنعمي ردصم وهو نونلا مضب ركب ونا ارقو بنذلا قرخام عصتت

 اويوتوا احوصن مصنتوا حوصن تاذ هريدقت ثو.ثلاو تابثلاك ةحاصنااوا روكشلاو
 ىغاملا ىلعءايشا ةتس اهعمش لاقف ةبوتلا نع هنع هللا ىضر ىلع لئسو مكسفنال احوصأ
 ىلع مزعت ناو موصخلا لالحتساو ااظملا درو ةداعالا ضئارفللو ةءادنلا بونذلا ن٠

 ةيصعملا ىف امي 2غ < هللاةعءاطف كفن 3 ' ناو دوعن النا

 5 7 0 لاو 00 نيللا دوعي ١ مبنذلاىلا 1

 ىلكلا لاقو هيلا دوعأل

 م بوح نا
 ناسالاب نةفتسا نأ نأ ىلع اءمح ىذغمام ىلع اف ذا ديعلا

 مكسفلا ام نو ةيون 0 بدسملا نا كيلهرس لاقو 0 خل 3 باقلاب مدسو

 ناييشلللا رافغتسالا ءايشا ةعبرا اهعمجم حوصنلا 4 ةيوتلا ِِظ رقلا 0 دوغ لاقو

 ناوذالا ىئس ةر>اهمو نانحلاب دوعلا كرت َّ 2 نادنالاب عالقالاو

 قحح قلعت ال لاك هللا نيو دعلا ناد ةيصعملا تب اك ناف رق ةريغص ةيصحملا

 اهلعف ىلع مدني نا ىناثلاو ةيصعملا نع علّم نا اهدحا طورش ةئالث اهلف ىدآ

 تناك ةبوتلاف طورسشلا.ذه تما اذاف ادبا اهلا دوعبال نا ىلع مزعي نا ثلاثلاو

 ىد) ' قع قل ةيدضعملا تناك نقر متن عت |2001 تا نار
 تناكناف اهحاص قح نم اربي نا عبارلاو ةمدقتملا ةثالثلا هذه ةعبرا اهطورسشف

 أص نا هدر هو#و الام ةصعملا

 بونذلاعيمج نم دبعلا بوتي نا بيو اهنم هيدس| ةيغ اتناك ناو ءودع سلط دا

 ةتكلش ن* 0 0 وا فق دو ناك ناو هيد

 بهذم اذه هنم بش ملام هيلع قبو بنذلا كالذ نم هتنوت تدك اهضعب نم بان نافذ

 ةبوتلا بوو ىلع ةمالا عامجاو ةنسلاو باتكلا لئالد ترهاظت دقو ةنسلا لها

 سانلااهيا اي ملتسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق ىنزملا راسي نبىغالا نع 2م )

 لاق هنع هللاوضر ةريىه ىنا نع 2 ةرشاةعاك مولا بوتا'ىناف ةهاملا |

 مولاىف هيلا بوتاو هللارفغتسال ىنإ هللاو لوي ملحو هيلع هللاىلد هللالوسرتمعم

 هللا ىلصهللال وسر لاق لاق هنعهللا ذر كلامزب سنا نع © ق )ر) ةيمنيعبس نهرثك |
 ةالف ضراىفهلضا دقو»ريعب ىلع طقس كدحا نم نءؤملا هدبع ةبونحرفاهلل ملسوهيلع

 لاق محو هياعهللا ىلص ىنلا نع هنع هللاىضر ىرعشالا ىبموم ىلا نع ( م ) ثيدحلا

 ىتح لاللاءىسم بويل راهلانددب طيشو راهتلاءىس بوتيللبللاب هدب طيس هللانا

 هللاىلص ,ىبنلا نع امهتع هللائضو رمع نب هللادبع نع * ابهنرثم ند 0

 ثردح لاقو ىذمزرتلا ؛ هد>حرخا ىغرغي ملام ديعلاةبوت لش هللانا لاق مث

1 

 تاذ ىا رد_صمه وهو

 احوصن عكتنوا حوصن

 ةيوتلانا اعوذ م ءابحو

 ال مث بوس نا حوصنلا

 1 لا سدلاىلا انوع

 نءوعرضلاىف نيالادوعب
 لجرلاب سب ةفيذح

 نع بوتي نا رشلا نم
 نعو هيف دوعمث بنذلا
 هنع هللا وذر سابع نبا

 ناسللاب رافغتسسالا ىف
 عالقالاو نانجلاب مدنلاو



 اقتتال رانا نم اعون (ةراجاو سانلا اهدوقو اراث ) مكسفنا هب نوذخأتامب مهوذخأت ناب ( كتهاو)
 از 2 (ةككذام )ا اهلهأ سي دعتو اهرساىلي ( اهلغ) 'كطألاب نارينلا رم اهريغ ذقتي مك ةراجلاو سانلاب الإ

 ' « هللانوصعيال ) لاعفالا دادش لاوقالا ظالغوا ةدشو ةظلغ مه«ارحاىف (دادش ظالغ ) مهناوعاو رقع ةعشنلا

 تيصمفاهل وةك ءيصاىا هللا سما ام نوصعيال ىا لدبلا ىلع بصنلا ل ىف ( مهرما ام ) تعنلا ىلع عفرلا عضو.« ىف
 .نوابقتي مهنا ىلوالاىنممذا دحاو ىنعمىف ناتلمجاتسيلو (نويصؤيام نولعشبو ) مهما اهف هنوصعي الوا ىرما

 ' نورمؤي ام نودؤي مهنا ةيناثلا 5 +7٠ ريح ىنعمو .؟نورشعلاو نماثلا ءزيلا> اهنومؤتلبو هسما وا

 الو هنع نولقاثأل الو هب

 نيذلااهيااي ) هيف نوناوتس
 امتامولااورذتنالاوزفك

 (نوامعت ماك ار

 كلذ مهل لاس ىا ايندلاف
 ال رانلا مهلوخد دنع

 وامكل رذعالهنال اورذتمت

 راذتعالا مكعفنيال هلال

 اوبوت اونما نيذلااهيااي)
 ةقداص(احوصن ةبوب هللا ىلا

 ليقوهللاهمحر شف الا نع

 اذاعحان لسع لاش ةصلاخ
 5 . ١ 1 ا

 لسقو مشل 0

 ىف كقورخوفرت ةبوت ىا
 زوحو كللخمراوكند

 ساناامصنت ةبوت دارب نا
 اهلثم ىلا مهوعدب ىا

 امحاص ىف اهرثا روهظل
 ةعزعلاو دحلا هلامعتساو

 اهتايضتقم ىلع لمعلا

 ىحو ذامح نونلا مغبو

 ارانكلذب مهوقت ريكا مهولمعو مهوبدا لوس ( اراث ) مكئاسنو ممالواو ( مكيلهاو )

 0ك

 6 ه١ 1 ءر 2 200 1 1 1
 مكسفلا نوكف اوق واوىلع افطع كواهاو ىرفو بداتلاو جدنلا * ىلعاو 3#

 ارا * ةراجحلاو سانلا اهدوقو اراث 8 نييطاخلا بيلغت ىلع نيليبقلا سفنا
 ظالغ# ةينابزلا مهو اهرما ىلت © ةكّتالم اهياع #39 بطحلاب اهريغ داقتا امهي دقتن
 لاعفالاىلع ءايوقا قاطلادادش قالا ظالغوا لامفالا دادش لاوقالا ظالغ © دادش
 لبتسيايف © نوصؤيام نولعشو 00 ىضه اهي 3 مه ص اأم هللا وصعبال 0 ةديدشلا

 نيذلاهبا ا م 9ك نورصمؤيو نودؤيو اهمازنلاو صاوالا لوب نع نوعنشع الوا |

 دنع كلذ مها لاش ىا © نولمعت ماكام نوزمت اتا مويلا اورذّستال اورفك |
 نيذلااما اي# معقل ال رذعلا وا مهلردعال هنال رادتعالا نع ىمنلاو رانلا مهلوذد

 مصخي هناذ بئاتلا ةفص وهو عصنلاىف ةفلاب ىا ## احوصن ةبوت هللاىلا اوبوت اونما

 مهوقت مهوبداو مهولعو ريشلا نع مهو_هناو ريخلاب مهورم ني © مكيلهاو 9
 ارحءامشالادشا هبال تركلا ىنعل 6 ةرااو سائلااهدوقو اران 0 كلذ

 ) ىا « ظالغ 8 ةينابزلا مهو رانلاةنزخ ىني # ةكئالم اهيلع 8 اداقبا عرساو
 ةدحاولا ةعفدلاب مهنم دحاولا عفدي ءايوقا ىنعي # دادث #8 رانلالها ىلع ظاظف
 ال ىا © مهما ام هللانوصعي ال 8 مهيف ةمحرلا هللا قلخم مل رانلاىف افلا نيعبس
 مهذخأت ال ىا # نورمؤي ام نولعشيو #9 هنع مهاهنو هب مهيما اهف هللانوفلاخت
 «موللا اورذتعتال اورفك نيذلااهبا اي 9 هيادعا ند ماقشالاو هما وا كت ف ةفار

 مهيلا مدق دق هال اهتدشو رانلانونياعي نيح كلذو مولا اورذتعت ال مهللاَش ىا

 امنا 8 راثلا لوخد دعب لوبقم ريغ هلال راذتعالا مهعفتب الف راذءالاو راذنالا
 اهيااي #9 هلوق * باذملا مكتمزلا ةئيسلا مكلامعا نا ىنعي * نولمعت متاكام نوزجت
 دوعلا كرتب اهيحاص مصنت مصن تاذ ىا © احوصن ةبوت هللاىلا اوبوت اونمآ نيذلا
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 0 | ةككلم) زال زغ (( لعل رح ءاعالادعأ ضو تركلا ةراج (ةراجخاو ىاثلا)!اهطخ ا (اعذوكو)
 ( نولعغو ) رانلا لها باذع نم مهما اهث ( مهىماام هللان وصعبال) ءايوقا (دادش) ءامظع ( ظالغ) ةينابزلا

 لش ال هناف ( مولا اورذتعت ال ) نا رقلاو مالسلاه لع دمحب ( اورفكك نيذلااها اي نووي ام ) ةيئابزلا ىنعي

 نا رقلاو مالسلاهيلعدمجت (اونما ,ئذذلا اما ان ) ادلاىف نولوقتو (نولمعتماكام نوزجت امنا ) مكن رذعم

  ناسللاب رافغتسالاو باقلاب مدنلا وهو مكبولق نه اقداص اصلاخ (احوصن ةبوت ) بونذلا نم (هللاىلا اوبوت )

 ادبا هيلا دوعيال نا ىلع ريهقلاو ندبلاب عالقالاو



 هل رهاظم جوف ( ريهظ ) نينهؤملا ىجلاصو ليرب>و هللا رمدت دعا ( كلذ دع) مهددع رئاكت ىلغ ( ةككالملا و)

 مهترصنلاهظعت كلذدعب لاق هللاةرمصن ةلج نءةككالملا ةرهاظمتناكاملو هؤارهظ ءالؤهن« ىلع نيتأ سما رهاظن غاب اف

 طاصلاب دارملاو ههظعتل ليربح صيصخنو نورهاظتم «ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو#
 هبهللاءريصتيامةلج نم ةكّنالملا ةيهاظل ميظعت كلذدعب هلوشبو ةفاضالاب معكلذلو سنحلا

 ميم وا بيلقتلا ىلع *# نكتم اريخ احاوزا هلدبب نا نكاط نا هبر ىسع 9
 نال نهنم اريخ ءاسنلاف ناو ةصفح قلطي مل هنا ىلع لدبام هيف سلو باطخلا

 "ارقو هعوقو بجمال عقيب ا قلتملاو ةذحاو قيلطت قانسالا لكلا الط لذ
 تاداقنموا تاصلخم تارق» © تانءؤم تائسم © ديدغتلاب هلدبب ورمع وباو عفان
 نونذلا نع تاسان 2 تاعاطلا ىلع تابظاوموا تايلصم 3 تاتناق 9 تاقدصم |

 6# تاحتاس # مالسلا هيلع لوسرلا يمال تاللذتموا تاديعتم # تادباع ©
 #اراكباو تاسث## تارجاهموا داز الب راهنلاب عسل هنال احتاس مئاصلا ىعس تائاص
 نالئشم ىنءلا ذا ةدحاو ةفص 5 ىف امبعالو :امهئقاتل امني قاناعلا ذك

_- 
 تاماطلا لمقر ىماخل اي # كسفنا اوق اونمأ نيذلااما اي ## راكبالاو تاسثلا ىلع ..

 دعبىا * كاذ دعب ةكئالملاو ف ءانالا مه ىلقو نيقفانع اوسيل نيذلا نيئمؤملانم
 سو هيلع هللاىلص ىنلل ناوعا ىا © ريهظ 8 نينمؤملا للاصو ليربجو هللارصن

 هللالو سر ىنعي © نكقلط نا #9 هللانم بجاو ىا هير ىسع 9 هنورصنب
 ىاوللا جاوزالا فصو مث © نكنم اريخ احاوزا هلدبي نا 9 مسو هيلع هللاىلص

 ىا # تانمؤم 8 ةعاطلاب هللتاعضاخ ىا * تائسم 8 لاقف نهب هحوزب ناك إ .
 تايلصم لبقو تايعاد لبقو تاعئاط ىا © تاتناق 9 ىلاعت هللا ديحوتب تاقدصم

 6 تادباط 9 ةبوتلا تاريثكوا اهل بونذلل تاكرات ىا * تابت 9 ليلا
 هعم نسل ليقو تارجاهم ليقو تاّئاص ىا © تاحتاس # ةداسعلا تاريثك

 هو-جولانم هجوي تناب مث تجوزت ىنلاىهو بيث عمج # تابيث #9 حاس ثيح

 هتعاطب لمعلاو هنع هللا ؟ اهنامع ءاهتنالاب سابع نبا لاق 4 كسلا اوت.

 مكموقو مكسفنا نع اوعفدا ( مكسفنا اوق )

 ١ نعال ةردقلا نع رابخالا باب نم !ذهو ركب عمح ىراذع ىا © اراكباو 9 |
 نهقلط نا هنا هثردق نع ربخاف نهقلطيال هنا مع دقو نكقلط نا لاق هنال نوكلا |

 | اونمآ نذلااهيا اي # لجو نع هلوق * نهل اًنوخحم نهنم اريخ احاوزا هلدبا

 فكتاقناف (نكّماريخاجاوزأ ) ةرثكلل ديدشتلافورمعوباوىندمهلدبب (هلديين أن كقلطناهبر ىمع ) مهتيهاظمو
 هللال وسر نهقلط اذا تاق نينمؤملا تاهما نم ريخ ءاسن ضرالا هحوىلع نكيملو نيم اريختالدللا نك

 تافوصوملان:نهريغ ؟مرحلاةرو-) ناكوةفصلا كل: ىلعنيقس ىل هوم م ]وح مايا نمماذبال سودلع هللا لص

 نه اريخ فاصوالاء ذهب

 ) تائمؤم تا_ربسم )

 (تاتناق) تاصاخم تا ردم

 مايقلا وهت وئقلاف تاعيطم

 ىف هللاةعاطو هللاةعاطب

 ( تامان ) هلوسر ةعاط

 تاع رانا نونذلا نم

 هلوسر سما ىلاو هللاىلا
 (تاحتاس) هلل (تادباع)
 تائاص وا تارجحاهم

 نال اس مئلاصلل لبقو
 لازيالف هعم دازال حاشا

 همعطيام دحنناىلا اكسم

 هكاسماىف مئاصلا هب هبشف
 تقو هتعااب ءىجش نا ىلا
 1 1 تو ءراطنإ
 نيب فطاعلا طسو امنا

 نود راكبالاو تالا

 ناتفصاممنال تافصلا راس

 رئاس فالخم ناتيفانتم
 نذلابعأ اي ) تافسصلا
 هارجبإ( سقت !اوئاونأ
 تاعاتللا لق ىصاعملا

 ( كلذ دع ةكتالملاو )

 ناوعا (ريهظ) ءالؤه عم

 ةعاطلا ىف ( نكنم اريخ احاوزا ) هجوزي (هلدبينا نكقلطنا)بجاو هللانم ىسعو (هبر ىسع ) ايكيلع هإ
 نيهجاوزالو هلل تاعبطم (تاتناق ) نهناماب بولقلاو نسلالاب تاقدصم (تائمؤم) نسلالا“ تارّم ( نالسم )

 محام تنب ةيسسأ لثم تاما ( تايب ) تائاص (تاحتاس )هلل تادحاوم ( تادباع ) بونذلا نم (تابثان )
 نآرقلاو لسو هيلع هللاىلص دمحب ( اونمآ نيذلااهيا اي ) ىسيعما نارمعتنب يرم (اراكباو ١ نوعرف ةأرما



 ( هيلع !ايهاظت ناو )

 انواعتناو ىفوكفيقخعلاب

 طارفالا نم ءوسيامب هيلع
 هرس ءاشفاو ةريغلاف

 هيلو ( هالوموه هللاناف )

 ناذياوه ةدايزو هرصانو

 هناذب كلذ ىلوتي هنا
 هيلو اضيا ( ليربح و )
 نمو ( نينهؤملا لاصو )

 لك ىا نيئم ٌوملا ند 5

 انف نساك

 قافنلا نم ؛ئىرب نه لقو
 دحاولبقو ةباولال قو

 كلوتك عملا هب ديرا
 نه اصلا اذه لمفال

 ليقو سنجلاديرت سان
 نينمؤملا وحلاص هلصا
 طخ اَنَّم واوا تفذغمت
 هلوقو ظفال ةقفاوم

 (هيلع)ان واعت (!ىهاظنت ناو)

 هللا ناذ)هتيصعم وهاذي ا ىلع

 هرصان و هظفاح (هال وموه

 (ليربحو) امكيلع هنيعمو

 اص و ) امكللع هئيعم

 نينمؤلا ةلمج ( نينمؤاا
 امكيلع هل ناوعانيصلخلا
 ناععورمعو م لدم

 مهنع هللاىذر ىلعو

 م6ود نمو

 هك ىلا 0-1 «نورمشعلاو نماثلاءزيلا)

 وههللاناف# فيفلانويفوكلا ارقو هءوسيامهيلعارهاظتتن او هيلع !سهاظت ناو#
 نينمْوملاءاطصو ةكّتالملاو هللا نم هرهاظن نم مدعلا ناف *6نينءؤملا ل اصو ليربجو هالوم

 انيلع لخدنال نا تعسق| كلنا هللا لوسراي تلقف ىبأدب ممسو هيلع هللاىبص هللالوسر
 نار معو اتت نوك رهشلانا لاقف نهدعا نيرشعو عست نم تلخد كناوارهش

 كل ركاذ ىنا ةشئاعاي لاق مث ةلبل نيرشعو اعسن رهشلا كلذ ناكو ةياور ىف داز

 كجاوزال لق ىنلااهيا اب لاق مث كيوبا ىرمأتست ىت د> ىلجت ال نا كيلع الف اسما

 هللاو لع دق ةعئاع تلاق اهظع هلوق ىلا غلب ىتح اهتنيزو ايندلاةايطاندرت نانك نا

 تلاق ةشئاع نا ةباور قادت ةرخ ”ةلاراذلاو هلوسرو

 نع ملسملو اتنعتم ىناسري ملو اغابم ىنلسرا هللازا ملسو هيلع هللا لص ىنلا اهل لاقف

 تلقف هيلع تلخد لاق هبفو هوحن رمع نع سابع نبا
 ءاننلا ناشانم

 ل هنأ سالاربخ نا ىل ا دلع هللا ىلص كدر نذاتسا هنأ هيف و ريهظ كلذ كعل

 | هللال وسر قلطي مل هنوص ىلعأب ىدانف رويسملا باب ىلع ماق هنأو هإ نذاف هءاسن قلطي

 هءاسن مثصو هيلع هللا ىلص

 هظافلا ضعب حرش
 ا ءاضفلاوهو زاربلا تا ىا زربتف ةوكرلا هم تلق ىأ ةوادالاب هعم تلدمعف هلوق »2

 | هلوق * ةئيدملا ىضارا ىلعاب نك اما ىهو ةيلاع عمج ىلاوعلا * ةجاحلا ءاضقل ضرالا نه

 اننحتكا ىا كش مشوا » ةفئاغىغو ةرشلا اهب ديري ك كيراح تناك نا كترشبالو

 ا هلعشو 5 ناسنالا هلعش نا وه بوانتلا لوزتلا بوانش | انكف هلوق * كتم الامحو

 | ريصح لامر ىلع ئكتم وهاذافهلوق * ةفرغلا اهحتشو ءارلامضب ةيرشملا * هدعبرخ الا

 | ىوس ءاطو ريرسلاىلع نكي مل هنا هب دارملاو هتجححسلو هترفضاذا ريصخلا تلمر لاق

 ١ ملا د ران ةق كيارام هلوق < ريشللا
 اهاظت ناو © ىلاعت هلوق * بضقلا ةدجوملا هتدجوم ةدشنم هلوق * دا وهو

 ىأ * ءالوم وه هللاناذ ف ممسو هيلع هللاىلص ىبلاءاذبا ىلع انواعت ىا © هيلع |

 6 نينمؤاااصو 8 هتناكمو هتلزنم ولع ىلع اهيبنتو هل اهظعت ةككالملاةلمح ىف الخاد |

 نوصلخلا مه ليقو رمعو ركب وبا نينمؤملااص بمك نب ىناو دوعسم نا نع ىود |

 65م0

 هناوعاو هعايتانيئمؤملانم علصنءو هنيرقنيسوركلاسّ_مر ليريحو هرصان هللاناذ

 | هللادبرإ ىنذ ىوبا.صاتسا اذه ىفا تلقف هقارش ىنارمأيل انوكي مل ىوبانا

 | كترتخا ىنا كءا: ريختال

 | كيلع قشيام هللالوسراي
 | اناو لاكمو ليربجو هتكئالمو كعم هللاناذ نهتقلط تنك ناذ

 | هللانوكب نا توجرالا مالكي هللاداو تملكت او كعم نونمؤملاو ركب وباو
 | احاوزا هلد نا ”نكقلط نا هبر ىبسع ةب الاءذه تلزنو لوقا ىذلا ىلوق قدصي
 | ةكئالملاو هيفا لبربجو هالوم وه هللاناف هلع ايهاظت ناو نكتم اريخ

 | ٍباها عمج بهالاو ةبهالا ةثالث ةها ال

 | ناكزاو هدرفا امناو اضيا هرصانو هيلو ليريجو ىنعي # ليربجو ف هرصانو هيلو | .٠ 2 8 5



 ؟مرهلاةروس) هت 0٠.1١ ل

 هللال وسو ,بضقل انهلع هللابيضع نأ نكااذحا نفاثثا تريك نكس كل
 و ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىيجارتال تكله دق ىه اذاف مسو هيلع هللا ىلص

 ىلا بحاو مس وا ىف كنراح تناكنا كنرشي الو كلادب ام ىتيلسو ايش هيلاست

 تواثتأا انكف راصنالا نام: نا ىل ككاو ةقئاع د كل ماسو هللاىلص هللالوسر

 هريغو حو لاري ىنيايو امون لزنف ماسو هياع هللاىلص هللالو_سر ىلا لوزتلا

 ىحاسم لزتف انو زعتل ليخلا لمت ناتسغ نا, تدخت اينكو فكاذ لعن

 ثدح لاقف هلا تدر ىئناد دانمت فان برضف ءاشع قانا 5 هون مو. ىراضنالا ا

 لوسر قلط لوها و كلذ ند مظعا لبال لاق ناسغ تءاح اذام تاق مظع سه أ

 اذه نظا تنكدق 2 و ةصفح تباخ دق تلق هءاسن ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلع تلخدف تلزن مث ىبايل ىلع تددش مصلا تا اذأ ىح نوكي نإ كش

 اه ىرداال تلاق م هيلع هللا ىلص هللال وسر نكقلطا تأاقؤ 5 صو ةصخ>

 6 2” لذ دق ر ا تاقف دوسا هل امالغ تدناف ةبرسشملاهذه ىف لزنعم اذ وه

 طهر هدنع اذاف ريثما تدتا ىتح تقلطناذ تعصف هل كتركذ دق لاف ىلا جرخ
 نذأتسسا تاقف مالغلا تيتاف دجا ام ىنلغ مثاليلق تسلط مهضعب ىب سولج
 ىنبلغ مث ربنا ىلا تسلل توصف هل كتركذ دق لاف ىلا جرخ مث لخدف محل
 هل كّتركذ ادق لاستف جرح مث لخدف نيعل نذأتسلا كتف مالعلا تان دع
 نلسف تلخدف كل نذا دقف لدا لاقف قوع دب مالغلا اذاف ارادم تيلوف تعشق

 هج ىف رثا دق ريصح لامر ىلع 006 م اذاف ماسو هب ه.اع هللا ىلص هللالوسر ىلع

 انئيأر ول كا هللا ت تاقفال ان عف 0 هللال وسر اب تقلطا تلقف

 مواغت اموق اندحو هن .دملا انمدق الق 0 لغل شارك رسشعم 57 هللالوسراي

 ىنمجارت ىه اذاف اموي ىتارما ىلع تيضفف مهئاسن نم نملعت انؤاسن قفطف مهؤاسن

 هيلع هللاىدص ىنلاجاوزانا للاوف كعجارا نا ركام تلاثف تح وذا 0

 نوممهكلذ لعف نم باخ دق تاقف ليللاىلا مويلا نهادحا هرجهو هنعجاريل ما

 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر بضغل اماع هللا بضغي نا نهادحا نواف رسحأو

 تاخددق هللالوسراي تلقف مث”و هياء هللاىلص هللالوسر مستف تكلام دو علنا

 هللاىلص هللال وسروللا بخاو مسوا ص كنوع تناك نا كنرغيال تاقف ةصفح ىلع

 تعفاز تال معأ لاق هللالوسراي ىسن ًاتسا تقف قرخا مستف كنم ملحو هياع

 هللال وسر اي تاقف ةثالث ةهاألا مصل و ايش هي 5 م هللا وف تاق ا ا

 ىوتساف هللانود.عبال مهو مورلاو سراف ىلع عسو دقف كتما ىلع عسوب نا هللا عدا

 ةايطلاىف مهتابيط مهل تلحت موق كئلوا باط|لانا اي تنا كش ىفا لاق مث سلاح

 لجا نم ارهش نيبلع لخدبال نا مسقا ناكو هللالوسراي ىلر فغتسسا تاقف ايندلا

 ىلاعت هللاه.اعىتح نهيلع هتد> وم ةدش نم ةشئاعل ةصف> هتشفا نيح ثيدحلاكلذ

 ىلع لخد نورشعو عسسأ تضم ١1 تلاق ةشئاع نع ةورع ىنريذاف ىرهزلالاق
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 ”' هيلعىزاح ىا ىلع فيفا, فرع ماركلا ل مف نم لفاغتلا لازام نايفس لاق امركلت هن رب ماف ( ضعإ نع ضرعاو )

 ا ضرعملاوةمامالا ثيدح ف رءملاىل.و لي م 00 كلذ كل (نورمشعلاو نماثلاءزحلا> نث سعال ءىسحا كلوق نه

 ىورو ةيرامثيدح هنع

 كل لقا ملا اهل لاق هنا
 ىذلاو تلاق ىلع ىتك ١
 يف 0

 صخر ىلا ةفاركلاب احرق
 (هءاهأيت الف ) اهانااهب هللا
 تشفا اب ةصفح ىنلا ان
 هشام ل دل
 ؛ ىلص ىبنل ةصفح (تلاق)

 كأن نه) 3 هيلع هللا

 ) ميلعلا فاك لاق اذه

 رباشل ان( ريبخلا) رارسلاب

 باطخ ( هللاىلا ابوتتنا )

 ةقارط لع ةعئاعر ملل
 ف غلبأ نوكيل تافتلالا

 طلت
 ابونا ريدقتلاو ىوذحم

 لدو بحاولاوهف هللا ىلا

 ( كك طاق فوذحملا ىلع

 بجحاولا نء(امكب ولق)تلام
 ىلص هللال وسر ةصلاخم ىف

 ب نمأ مسو هيلع هللا

 هه كا ةها 5 هيام

 11 نع ضدرعاو )

 هعر# نع صضعن نع

 هسسفن ىلع ةيطيقلاةي رام

 هفالخ ن

 ءدعلا 0 0 ركب ىبا

 (هباهارناف )كلذب اهلهم
 هيلع هللا ىلص

 هَ اهريخا امعو

 لاعب
 تلاق ) ةشئاملت لاق اع ةدفح ملسو

 ) لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ( لاق )

 ' 1 ةعلطتل همز لع اهازاحوا امزكت ' ضمن مالغأ: نع # ضعن نع ضرعاو 9
 نكل هريغ انهف لدتحال هلا فيفختلاب قاسكلا ةءازق هدب يو ضغب نع زواجحنو
 هلوق لوالادبؤبو سكعلاب ففخلاو بيسلا ىلع بيسملامسا قالطا باب نه ددشملا

 مالعالل قفوا هناف * ريبخلا ميلعلا ىنأين لاق اذه كأبلا نه تلاق هءاهأن الف

 مسد ؛ © هلا هس املا 2 ةغلاممللت امتلالاىلع ةعئاعو 000 لا ىلا اوتتنا#

 ند بد>اولا نع امكبولق للم وهو هب ولا بحوبام 0 دحو دقؤ 3 امكي وات ا

 هه ركام ةهاركو هي ام بحي 1 مةانلا هيلع لوطراا ةيئلاغ

 ىصقتسا ام نسحلا لاق هب اهربخي ملو هايا اهفرعي مل ىا # ضعب نع ضرعاو 8 اهنم
 هللا ىلص ىبلا نا ىنءملاو ضعي نع ضرعاو هضعإ فرع ىلاعت هللالاق طق ميرك

 نع ضيىعاو ةءالاممرحم وهو ةشئاع 0 ترخا ام ضء ةصخ ريا ماسو هيلع

 ه هب اهأين الف 88 سانلا ىف كلذ 0 نا هرك ماسو هيلع هللا ىلص هلال ةفالخلا ركذ
 ىا# اذه كأمنانم 8 ةصفح ىنعي # تلاق 8 هبلع هللاءرهظا اب هصفح ربخا ىا
 ىا # ريخلا ف رئاعشلاهنكتاجىا # ميلعلا أين : لاق ل ركل تيقن ىااةلزخأ نك
 ىا ةصفحو ةشئاع يطاخم © املا اوتن نا # لجو نع هلوق © رومالا تايفخم
 4 انك ولق تفص دقو 0 هلءاذبالاو -_- هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلع نواعتلا نم

 هللال وسر 0-1 اهرس ن ناب كلذو ايون نا عج او قطا ن ع تلامو تعا ىا

 لزامل لاق امهنع هللا ىض رس ادع نب انع (قر)ل ةيراه بائتجا وهو مسو هيلع هللاىلص

 كاساذا ىلع اصيرح

 تجحو ريع ح ىتح اكب ولق تغص دقف هللاىلا ابوئْنا لجو نع هللا لاق نيتالا
 وانا م زربتف ةوادالاب 4عم تلَذَعَو رم لدع قب رطاا ضءس رم ناكالط ةعم

 محو هيلع هللاىلص ىننلاجاوزا نم نات ارملانم نيئمؤملاريماي تاقف آضوتف هيدي ىلع

 سابعلانءااي كل ابحاورمع لاق امكبولق تغص دقف هللا ىلا ابوتتْنا ىلاعت هللالاق ناتللا

 قوسي ذخا مث ةصفحو ةشئاع اهلاق همتكي ملو هنع هلأسام هللاو هرك ىرهزلا لاق
 مهلفتاموق اندجو ةئيدملا انمدق الث ءاسنلا بلغن اموق شيرق رشعم انك لاق ثيدحلا

 ىلاوعلا ديز نب ةيما ىتىف ىلز ها ل او اسن نم نلت انؤاسن

 نأ 0 م تلاتوق ىنعحارت نأ كرك 0 ىه اذاف 1 ا امون تدضغف

 مويلا نهادحا هرج و هئمجاريل ملسو هيلع هللاىلص ىبنلاجاوزا نا هللاوف كعجارا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيعجارتاتلقف ةصفح ىلع تلخدف تقلطناف ليالاىلا
 تاعذ نم باخ دقل تلق معن تلاق لللاىلا مويلا نك ادحا هرجفلا تلقف من تلاقف

 6 كلذ 7 ةمئانا كلق

 ( هللاىلا ابوتتْنا ) كلتلقاع (ريبخلا ) ةشئاعل تلق ام (

 مسو هيلع هللا ىلص ىبالاجاوزانه نيت ارملانع باطخلا نب رم

 سل قفطف م هؤاسن

 ااا لا ( كلا ندرة ا
 مياعلا ) ندد ل

 ادا (انكبولق ) تلام ( تعددقف ) هل امكتصتمو هلا لوسر !امكتاذبا نم ةصفح ارو ةشئاعاب هللاىلا اوت



 هه و9 ز- ١ معرعلاة روم 1

 ثني 'ةنصْفَح قمن © ,هجااؤزا ضمن ىلا ىتلارسا اذاو 9 هناكحاو لافت لد
 هللاىضررمعو ركب ىنال هدعب ةفالخلانا وإ لسملاوا ةيرام ميرحت # انيدح 3 رمح

 كيدإلاب اميع: دقاىضر . ةعئاع ةلغمح تريحلا ملت ىإ 15 تاتا
 فرع # هناشذا ىلعىا ثيدحلا ىلع مالسلاهيلع ىبنلا علطاو ## هيلع هللاهرهظاو

 تاعفام ضعب ةصفح مالسلاهيلع لوسرلا فرع # هضعب

 لصف
 مارح ىلع تنا هتحوزل لاق نافذ نيع وه سيل ليقف ميرعلا ظفل ىف ءالعلا فلتخا

 ىوت ناو راهظف اراهظ ىون ناو قالط وهف اقالط ىون ناف كتمرح لاقوا

 ىونناف هتيراخل كلذ لاق ناو ظفللا سفن نيمياةرافك هيلعف قلطا وا اهتاذ ميرحن
 هتمرح ماعطل لاق ناو نيعلأةرافك هيلعف قلطا وا اهتاذ ميرغ ىو ناو تقتع اَنْنَع

 نيعباتلاو ةبا_هحلانم اهريغو رمعو ركب ىبا لوق اذهو هيلع ئثالف ىسفن ىلع
 نيعلاةرافك همزاي هنا اهدحا ىففاشال نالوق هيفف ايش ونب ملناو ىبفاشلابهذ هيلاو
 هناىلا ةعامج بهذو ماكحالانم ئش هيلع بترتي الف وغل هناو هيلع ئثال ىناثلاو

 فاحول ام اهبرَش ملام ةرافكلا هيلع بحن الف هتيراج وا هتحوزل كلذ لاق ناف نيم
 ملام هيلع ةرافك الف هلكأي ال نا فاحول اك وهف اماعط مرح ناو اهؤطبال هنا

 اذا لاق اهينع هللاغر سابعا نا 'نع «ق) ةناحأو ةئح ونا هذ لاذ ١
 ةوسا هلا لوسر ىف مكل ناكدقل لاق و اهرفكي نبع ىهف ارسأ لحل 7

 هللالو سر ىف مكل ناك دقل لاقو ئششب سبل هتأرمأ مرح اذا ةياور ىفو ةنسح
 6 اثيدح هجاوزا ضعبىللا ىنلارسا ذاو 8 ىلاعتهلوق * ىديملا ظفل ةنسح ةوسا !

 هلوق وهو كلذ اهمتكتساو هسفن ىلع ةيرام رحن نم ةصفح ىلا رسا ام ىنعي
 لاق ةصفح هب تئدخغل هدعب ةفالقلا ما رسا سابع نبا لاق و أدحا كلذب ىربختال
 ام ليقو ىدعب نم ىتما ىلع نيتفيلخ نانوكب ةشئاعاباو كابا نا اهلا رسا ىلكلا

 هسفن ىلع ةيرام ميرحتب نيئبشب اهرسف اهيضاري نا دارا ةصفح هجوهف ة ريغلا از
 ةصفح كلذ تربخا ىا # هب ِتأِين الف  رمع اهساو ركب ىناىف هدعب ةفالخلا ناو |
 ةصفح لوق ىلع ملسو هيلع هللا لص هيبن هللا علطاىا # هيلع هللاءرهظاو 9 ةشئاع |
 ةصفح هتلمف ىذلا ضعب فرع ىا ءارلا فيفختل ئرق © هضعب فرع ةشئاعل |

 ىف ناكول اهل لاق كلذ رمع غلب الف اهقلط ناب هلغ اهازاحو هرس ءانثفا نم بضقف
 مالسلاهيلع ليريج هءاك ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر كقلط امل ريخ باطخلا لآ
 مهامناو ةصفح ملسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر قلطي مل ليقو اهتعحارمب هصأو
 ةنخطلاىف كباسن نم اهناو ةماوق ةماوص اهناف اهقلطت ال لاف ليربح هاناذ اهقالطب

 كاك ضعس اهريخاو ثيدا ضعب ةضروس فرع ةامعمو ديدشتلاب فىع ئرقو

 ىلاىنلارسا ذاو ) مرحو

 ىنعي ( هجحاوزا ضعب

 ثيدح( اًثيدح ) ةصفح

 ف )نيؤشلاةمامأو ةيرام
 ةشئاعلا هتشفا (هب تأين
 هرهظاو ) اهنع هللا ىذر

 ىنلا علطاو ( هيلع هللا
 ىلع محو هيلع هللا ىلص

 ناسل ىلع ثيدحلا اماشفا

 فرع) مالاسلا هيلع ليربج
 ضعبب معا ىا ( هضم

 ثيدحلا

 ىنلارسا ذاو) ةرافكلا

 ىنعن ( هحاوزا ضعب ىلا
 امالك ( ايدح ) ةصفح

 كرا لاف اعزحأ

 تربخا الف ( هب تآك

 هللا لص ىلا رمسإ ةصفح

 هرهظاو) ةعئاعلسوهيلع
 هيل هللا علطا ( هيلع هللا

 ةصفح تريخا ام ىلع

 اندم قرع) ةفئاع
 ام ضعب ل ىنلانيب

 ةفالخ نم ةفئاعل تلاق
 نه لاو رمعو ركب ىنا
 ةيطبقلا ةيرام عم هتولخ



 ةل مكل هللاضرف دق )
 مكل هللاردقدق ( مكتامبا

 ىهو مكتاميا هب نوالحت ام
 مكل عرشدق وا ةرافكلا

 عرش وا ةرافكلاب اهايلحت
 ىف ءانثتسالا مكل هللا
 ىلا كلوق نم مكناعا

 ىنتتشا اذا ةنع ىف نالق

 ءاشنا لوشنا كلذو اهف

 ثني ال ىتح اهيقع هللا

 انَدْنَع ناع لالحلاميرحتو

 هللالوسرنا لتاقم نعو

 قتعا لسو هيلع هللا لص

 نحو ةيرام را ةقر

 هنال رفكي مل هنا نسحلا
 نم معاق هلا زو فعم ناك

 ره اغا رت امو ند

 هللاو ) نينءؤملل ميلعت

 ىلوتمو كديس ( الوم

 ىلوا ؟الوملبقو روما
 تناكف مكسفنا نم مكب
 نم مكل عفنا هنيصن
 وهو ) مكسفنا مكحتاصن

 هع رشيف مكدصللامب ( ميلعلا

 لحا اهف ( ميكحلا) مل

 نيب دق ( هللاضرفدق )

 ( مكناعا ةلحن يكل ) هللا

 رفكف ىتاسما ةرافك

 مسو هيلع نا يبص ىبلا
 ةحسفن ىلا ايكو هليع

 مكلظفاح ( ؟ 'نومدناو )

 ) يلعلاوحو ) كرصا 7

 ةسطقلا كرام م6 رحب

 نم مكح اين ( يكل )

 | ةقئاع ثيدح داتسا ق اسنلا لاق مت قيرطنم يرام هصق تأت مو نيييصتلا ريغىف |

 ىنلااهبا اي هلوقف ريسفتلا اماو * ةياغ عم ديح لسعلاىف

 وهو |

 ىنلاف هللا هلحا ام دعب امارح هنوكب داقتعا ميرحن ال لسعلاب وا اه عافتنالا |

 هر مكنامعا ةلحت مكل هللا ضرف دق # |

 نورشعلاو نء.اثلاءزجلا)

 هيدقع اه لح وهو يلع ىل 0 دق 34 كاز 5 هللاضرف دق #

 ىتتتسا اذا هنيي ىف لاح مهلوقنم ثحمال ىتح ةئيشملاب اهيف 0 وا ةرافكلاب
 نه مزليالذا فيعض وهو انيمي ةارملاميرحتوا اقلطم ميرحتلا ىار نء هب جتحاو اهيف
 طفل ىلا مالسااو ةالصلا هيلع هنا لاتحا عم ائيع هنوك هيف نييلا ةرافك بوجو

 * يملا» مدي ا ماعلا وهو مدوماىلوتم 4 د هللاو د ليقاك نيهلا

 ىذلالوالا ثدحلا ىنعي ىرخالا ةياورلاىف ىوارلا ىلع ها ءاعالا تيلقنا دقو لاق

 ن6 لفلا برش نا باوصلاو ضاع ىضاقلالاق ة هصقح دنع نإ" فرمان هيف

 هركذ اذكو مبسم مرش ىف ىوونلا نيدلا ىحب خبشنلا ,

 مش ناك لح و هيلع هللا ىل اص ىبلانا لولا ببسف نورسفملا لاقو * اضيا َُىط رقلا

 ا 1

 اهسا ةرايزجو لس مسو. هيلع الع هللالوسر تنذاتسا ة ةصقح مو ناك الف ا نيب

 اهلخداف ةيطبقلاةيرام هتيراح ىلا مث<و هيلع هللا ىلصهللا لوسر لسرا تح رخالق اهلنذاف

 جرف ٍبالادنع كا اًملغم بالاتدحو ةصفح تعجر نق ام الخو ةصفح تب

 تلاق كيكسام لاقف ىكت ةصفحو اقرع رطَش ههحوو ملسو هلع هللاىلص هللالوسر
 ىئثارف ىلعو ىوي ىف اهيلع تعقوو ىتيب كتما تاخدا اذه لجان م ىلتنذا امنا
 هللا ىلص لع لاق تاء سان ذه عنصت تنك ام امحو ةمرخ لتلاو انأ

 كاضركلذب سلا مارح ىلع ىهف ذ ىتكسا ىلةللاهلحادق ىتراح ىه سيلا ملسو هيلع

 1 ةصفح تعرق ملسو هلع هللا ىلص هللالوسر جرخ نلف نبنم 9 اذه ىربخت الف

 لسو هيلع هللا لص هللالوسر نإ كرش الا اهني ىذلا رادجلا

 اتناكو تأر اب ةشئاع تربخاو اهم هللااحارا دقو ةيرام هتما هيلع مرح دق
 مث ةشئاع تبضفف ملسو هيلع هللاىلص ىنلاجاوزا راس ىلع نيترهاظتم نيتيفاصتم

 | هلاىضرشكلام نإ سنا نع # اهيرقالزا فاح ىتح ملسو هيلع هللاىلص هللا نب لزت
 ا ةصئح و. ةَشْئاع هب ليت 3 اهوطي 3 هلتناك ملح و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا هنع

 هجرخاةي الا كل هللا لحاأم مرت مل ىبلااهبا اي "ل هسفن ىلع اهم هرج ىتح

 الا راع ةضقىفأل ليسلا ةصقف اهنا ةياالالو 2 ببش وف خت هلا ,العلا لاق ناسنلا

 تالاقف ةشئاع نيبو

 ىأ كل هللاللحا ام مرح ىل

 3 حس مرن ميد ردلا اذهو هيف ةياورلا فالتخا ىلع نيميلا كلموا للسعلا نم

 كا 5 ىئاد ؛ لالح كلذنا هداقتعا عم كلذب عافشالا نع عنتمأ ماسوهيلع

 عر كلذ كل رفغ ىا حر روفغ هللاو كل هللا لحاام كرثب نهاضر بلطت ىا

 م
 ْ ةقر 0 هّتما ار 0 هنع نك 0ك ى هللاد سعاو ةدياملاةووس ىف 0

 ع
 # كلا ط هقاع ىا | ماملاوهو إلا كرصانو مكيلو ىا # مآلوم او رن

 © ىا )

 هر افكلا مكناميا لدخ



 (ميرغلا ةروس) ةطملف
 نا هيلع دتشي ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناكو دجا ىتلا جيرلاهذه ام ىلوقف |

 هلحت تسرج هل ىلوقف لسع ةيرش ةصفح ىتقس كل لوقيس هناف جرلاهنم دحوب

 لون تلاق ةدوس ىلع لخد ال كلذ ةءفصاي تنا ىلوقو كلذ لوق اسو طفرعلا

 اقرف بانلاىلءل هاو ىل تاق ىذلاب دابا تدك دقل وه الا هلاال ىذلا هللاو ةدوس

 هانه ا" تلاث ال لاق سفاقم تلك هلال واسر اب ةداوكس هل تلاق اح ال كك

 طفرعلا هلحم تسرح تلاق لسع ةبرش ةدفح ىتتقس لاق كنم دجا ىبلا حيرلا'

 لخد الف كلذ لثم هلتلاقف ةيفص ىلع لخد مث كلذ لثم هلتاق ىلع لخد الف

 ةدوس لوقت تلاق هيف ىل ة>احال لاق هنم كيقسا الا هللالوسراي هلت لاق ةصف> ىلع

 هللا بص ىنلانا اهنع هللاىضر ةثئاعزع («قرل ىتكسا اهل تلق هانهرح دقل هللاناحس

 ةصفحو انا تيطاوتق السع اهدنع بريف شح تنب يني ز دنع ثكمي ناك سو هيلع
 تاك اريفاغم حير كنم دجا ىنا هللقتلف ملسو هيلع هللا ىلذ ىلا اهلع لخد ائّسا نا

 تنب بيز دنع ال_سع تب رش لب لاقف هلكلذ تلاقف اهادحا ىلع لذ دف ريفاغم

 هللا ىلا ابودتْنا هلوق ىلا كل هللالحا ام مرحن مىبنل ااهعااب تازف هلدوعا نآو شخ

 ناو السع تبرش لب هلوقل اثيدح هحاوزا ضعب ىلا ىلارسا ذاو ةعفحو ةشئاعل

 هللا ورا ةالطرع كاذب قتساةلاو داو اه كين رش تل 7

 امهب قلعتيامو نيثيدملا طافلا بب سغ حرش

 وهو دملاب ءاوللا *# لسعلاو ءاولللا بحي مثسو هيلع هللاىلص هللال وسر ناك اهلوق

 هف رش ىلع ايهينت ءاولطاةلمح ىف الخاد ناك ناو اهدعب لسملاركذو ولح ءوش لك

 انا تيظاوتف ىناثلا ثيدحلاىف اهلوق# ماعلادعب صاخلاركذ باب نه وهو هّنزمو

 قاناهلاوف + ةصقشو انا "تقطن ىإ كاطار 3 ةلماو ةناو را عقو اذكه ةصفحو

 فاطاتلك واح غع 2 وهو ءارو ءاب اهدعب ءافو ةمحم“ نيغب وه ريفاغم كنم دحال

 زاجتملاب ن وكي 0 و ةلءيملا نيعلا مشب طفرعلا هإلاقب رش هصضني ةيرك ةحئار هلو
 ةحشارلا يحن هنعو ةكوش هلضرالا لغ شرف ضرع قرد هادا طنرألا 0

 ةحنارك هتحنار لقو كوش راح لك وهو ءاضعلا رش نم طفرعلا هغللا لها لاقو

 سرج اهلوق © ةيبزك ةحئاو توجو: نا ءركي 2و ةلع هنا لص ىلا نكد
 راصف طفرعلاهلحن تاكا هانممو نيتامهملا نيسلابو ءارلاو ميجلاب وه طفرعلا هلحن
 ثيدحلا ىفو شخ تنب ش زدنع السعتب رش لاقفىناثلا ثيدحا ىف اهلوق * لسلاهنم

 نه ةيفصو ةدوسو ةشئاعزاو باطلانب رمع تب ةصفحدنعناك برشاانا لوالا

 ثيدح دانسا قالت لاف لوالا حلاو اع !ىداقلا لان هيلع كر لل

 مصا جا ثيدح ىلصالا لاقو ةياف ديح مح حيرج نبا نع دمحم نب جاجح
 ناتثاهوهيلع !ىهاظن ناو ىلاعت هلوق ديرب ةدئاف لك او هللاباتك ىهاظب ىلوا وهو

 ثيدحلا ىف ايس سانغ نا كيد ىف رمع هلا قرتعا م ةظفحلو ةيقلاع امينا ةثالاثال
 ©( س 4# اخو اق )



 اكل فا لحا ام مرحت م ىتلا اهيااي) 6 ميحرلا نحرلاةلامسب ل 46 ةبآ ةرمشع اتنلا ىهو ةيندم ميرمتلا ةروسإ# .
 ا كلذ تل 0 هللاىوضر ةشئاع موب ىف ةيراع الخ ماسو هيلع هللا ىلد هللا نا نأ ىف

 اك | سأ دس ناكل .ردعو ركنا نأ كرشبأو ىفن لغ ةيرام تمرح دقو ىلع ىتك ١ اهل لاقف
 كلذب اهاضرافةصفحمويىف 4 391 128- امالخلقو نورمشعلاونداثلا» زجلا) نيتقداصتم اتناكو ةشئاعدب

 ١ 0 را
 هءامسأ لزتعاو اهةلطذ

 أأ ةئس ىلع تام قالطلا ةرو- 00 مالا لاو ةالصلاةيلع ىلا نع * هلعو هيردق

 و هيلع 31 اول هللا ىلص هللال وسر

 « ةرشع اللا اهي أو ةيلدم مي رحتلاةروس ©

 م ميحرلا نمرلا هللا حس 0-١

 | ةعئاع مويىف ةيرامب الح مالسلاهيلع هلا ىور © كل هللا لحاام مرحت مل ىتلااهي 0 ْ
 112 نو للكو ا ةيرام مرح هيف هتيتاعف ةصفح كلذ ىلع تعلطاف ةصفحوا |

 مرحف ريفاغملا حير كنم منشن انا هل ن ناقف ةيففصو ةدوس ةهشئئاع تاطا وق هصفح دنع

 وا هلعاف نم لاحوأ 1 ريسفلا 3 كسحاوزا ةاضرم ىئّد له تل ف لحفل

 | يرحم زوسجال هناف ةلزلا هذه كل # روفغ هللاو #8 هيلا ىعادلا ناسيب قادتنا
 كتهكع ىلع ةاما#م كيتاعو هب كذخاؤي مل ثيح كمحر  ميحر 8 هللالحا ام |

 للعا ىلاعت هللاو هلعيف ةلخاد هتردق تحن ةيراج تانناكلا لكو ءاققالادعب ءاشنالاىلع

 5 ناكامو ةيآةرثشع اتذلاو ةيدم ىقو ميرحتلا ةروس ريسفل ل

 كحاوزا تادضسع قدم كل هللا لحاام مرن مل ى .كااهبا اي لحو نع هلوق #

 نب رشعو اعسأ كو

 لزنف ةيرام تمم ىف ةلبا
 لاقو مالسلاهيلع ليربج

 ةءاوتةماوص اهنافاهعجار

 ةنْطلاىف كئاسن نا اهناو

 السع ب رمش هلا ىورو

 شح تأب بايز تدبىف
 ةصفحو ةشئاع تاطاوتف

 ُحر كلم مشنالا هل اتلاقو

 كوه وو ريفاغملا

 هانعف لسعلا مر لفتلا

 كل هللالحا ام مرح مل

 لسعلا نهوانيعلا كمله نه

 (كجاوزاتاض صيني )

 وا لاحوا مرح ريسسفت
 4 ميحر روفغ هللاو |

 اهلوز ليساركذ

 0 سو هياع هللا لص هللال وسر ناك تااق اهنع هللاىىخر ة_ثاع نع 2

 | نهادحا نم ونديف هاسن ىلع لخد رصعلانه 00 اذا ناكو لسعلاو ءاولحلا

 | اا10 ةيرق ردع ناك اع تك | اهدتغ نسبتحاف لمع تنير ةصقح لعب لخدف
 هللا لص ىبلا تقسف لسعنم ةكع اهموق نم 11 | تدها ىل ليقف كلذ نع

 نا دحالا سيل هلال هنم
 هللاو ) هللا للحا ام مرح

 ام كل رفغ دق ( روفغ

 دق ( حر ) هيف تللز

 هب كذ خاوي مث كمحر

 ركذي ىلا ةروسلا نموا
 .ةيندماهلك و ميرا 0

 6ىىلوقف7 2 افرح نوتسو فلا اهفورحو نوءبراو عستو ناّنام اهتاكو ةريشع ثالث اهتايا
 - مرت مل )ل وهيلع هللاىلص ادمح ىنعي ( ىبناا اهيا اي )ىلاءتهلوق ىف سابع نبا نع هدانسابو . محرلا نحرلا هللا مس ل
 " هسفن ىلع ل”ودياع هللا ىلص ىنلا اهءرح هللالو-ردمحم نب مها راما ةيطبقلاةيرامساكن ىنعي هحاكت ( كل هللا لحا ام

 ا كلتب(ميحر) كل(روفغةللاو) ةيطبقلاة يرام يرتب ةصفح و ةشئاعكحاوزا اضربلطت (كجاوزا تاشرعس تا

 اذا تلقو ةدوسل كلذ تركذف هل نلاتم' هللاو اما تلقف ةبرش هنم ملسو هيلع |
 آل لاوقد هئاف يفاقم تلك[ هللا لوسرااي هلىلوقف ؟كنم ودبس هنا كيلع لخد



 ا

 يتاعتاطتنألا

 ١ لك ىلع هللازا اولغتل 9+ هلاضق نم ءاضقو هسا نه *

 جريل وا اصلا لمعلاو ناميالانم ةعاسلا هيلع مه ام مها صحى ا (تاحلاصلا اولمعو | ونما نيذلا) هللا ( جرخأ

 نءو ) ملعلا وا ناميالا رونىلا لهجلاوا رفكلا تالطأ و رولا ل نالظلا نو )نونمؤي مهلا معنذلا

 دحو (ادبا امف نيدلاخ راهن الا اهتحت نم 0 ىاشو ىندم نوثلاو ( هلخدب م لمعيو هللانمؤي ٠

 ىذلاهللا ١ باوثلان م نيئمؤملا قزرام مظعتلاو يتلا 24 (اقزرهل هللا نسحادق) هانعمو نم طفلا“ المح عمجو ١ ٠

 ىلع افطع بصنلاب (نهاثمضرالان مو ) عبس تاوعدلا ناىلع نورسفملا عمجا ) تاوع عيس) ريخو ا قلخ

 نيبو هب الا هذهالا عبس «قالطلا ةروس) نيضرالانا ىلع لدن -*65396 رع ةبا نا رقلا فام لبق تاوعمعسس ْ
 تدحخش

 هيلع مهام مهللصجل اننا ادم ارا .آ نيذلا «تاحلاصلا | وامعو اونمآ .1نيذلاجرخل» |
 «رونلا ىلا تالظلا نموإ# نمؤي هناردقوا لعن مب رخاوأ اصلا لمعلاو ناميالا نم ناالا
 اهتحن نم ىر2ك تانج هلخدب احلاص لمعيو هللاب ن .ؤي نمو #8 ىدهلاىلاةلالضلا ند

 هل هللا نسحا دق ُ نونلاب هلخدن يماعنءاو عفان 8 راو ي ادبا اهيف نيدلاخ راهنالا

 0 6 تاوعس -- قاخىذلاهللا# باوثلانم اوقزرالل مظعتو بيج هيف «اتزر

 ءئرقو ضرالا نم ددعلاف نهلثم قلخو:ىا# نهلثم ضرالا مز ٍِه ع

 هؤاضقو هللاسصا ىرم ىا © نهنبب سمالا لزنتب 9 ربخلاو ءادتبالا ىلع عفرلا

 طاحا دق !هلاناو يذق ىش. لك ىلع هللا اا وملمتل و نياق هك دلو 7

 لاك ىلع لدي امهنم الكن اف: امهم, رشه و| لتتب وا قاخل ةلع © الع ع لك

 نالظلا ن. تاحلاصلا اولمعو اونمآ نبذلا جركل #8 تاحضاو اهنا هانعمو بضنلا

 ماعلا رون ىلا لسهجلا ةللظ نءو ناميالاروت ىلا رفكلا ةلظ نم ىا # رونااهلا
 ندلاخ راهالا اهتحم نم قرم تانج هلَخدي اطاتض لمشو هللا نزي نير 9"

 نوقزري قو اهميعن عطقنب ال ىتلا ةنلا ىنمب 6 اًتزر هل هللانسحا دق ادبا اهف

 قونايصع و © تاوعس عبس قاخ ىذلاةللا 2 ةرجالاف اونو ان

 ىحولا ىا #4 نهنيب يمالا لزنتي #9 ددءلاىف ىا 4 نهلثم ضرالانءو # ضعب
 لقو لفسلا ضرالاىلا انلعلا ءاعسلا نم هقلخ ىلا

 صاوهّةلذ نه قاخ هيضرا نم ضراوهنا وع“ نه ءاعن للك فلفو اذه كالهواذهةمالسو

 طاحا لق هللانا و ردق م

 _دداق هاو ةفاخ هيلع م 0 اى ملاع ىلاعتو هنا هنأ ىنعل 0 ع 0 23
 كل ا لا ا هل ا ل

 بئاجت نه نيف يدي اهااوق
 | قلخمو ءاتشلاو فيصلابو راهلاو ليالاب ىنأيو تابنلا يرحمو رطملا لزني هريبدت

 ١ ضع تومو ضعب ةاحن مكحث لاح ىلا لاح نم هلقنيو هت ايه ىفالتخا ىلع ناووملا

 ةئامسم ةريسم نبءاع' ل مك

 كلذك ءاعم لك اظلغو ماع

 تاوعتلال ثم نوضرالاو

 الا ةدحاو ضرالا ليقو

 لزب ) ةعيس ميلاقالا نأ

 ى رجم ىا ( نهنيب مالا
 نك 152 تا

 |[ ) نيفذفت كليو

 ( ريدق ءىثلكولع هللانا

 ناو ) قاخي قلعتي ماللا
 ( الع ”ىثلكب طاحا دقْللا
 ريغ نهردصم وأ زيي وه

 لك ماعدق ىا لوالا طفل

 بويغلامالعوهو اك ىث
 دق(ا ونمآ نيذلاج رع )
 دمح“ اوئما نبذلا جرحا

 نا رقلاو مالسلا هيلع

 تاعاطلا (تايخطلاصلااولمعو)

 مهلر لابو مهليب ف

 ( روالا ىلا نالظلا نم )

 نانعألا لإ كلان

 ليعو (هللا نمؤي نهو )

 قرم ) نيتاسإ (تانج) ةرخ . الاف (هلخدي) هر نيب وهيب ات [ضااخ ( الكان ليسو ) نإ تلا مالسلا هيلع

 0 ) اهف نيدلاخ ) نيللاو لكششلا» ءاملاو رجا راهنا ) راهنالا ( اهفلغو اهرد# تن ند )ا م نم

 ىذلاهللا ) ةنطاىاباون هل هللادعا دق ( اقزر هل دارا دق ادبا) اهنم 3 و>رخالو اهيف نوثومع ال ةخلاىف

 لس ) ةطيسنم اًذكلو اعيسسس ) نهاثم ضدالا نمو ) ةبقلا نب 5 اهضعل (تاوع 0 قاخ

 اورقتو ولعن ىلا ( | ىلعتل ( هللا دنع نم ناووسلا ند ةبصملاو 1 لو ىو )اب ةكئالملا ل ةلرغ (نيشاق

 ىش لكب هلغ طاحا دق ( الع ئش لكب طاحا دق هللا ناو ريدق )نيضرالاو تاوعسلالهان.ه ( ( ىثلكىلعهللانا 0



 نكي (اونمآن ذا يايالاىلواإ "7 زم- هللا ١ اوقاف ا ىفاللا نط تاذنلا اذه 5

 7 بابلالا ىلوا اي كلذ مكل
 ىوقتىف افطل نيئم وما نم

 زوحنو هباقع رذحو هللا

 تالا اس
 ّق مهيلع اهؤاصقت_ساو

 | فئادىف اهتامثاو ايندلا

 ا 12 اهاسذعو # ةعقاثلاو ءاصقتسالا 4 اديدش ااسح اهائساحت
 | رةعلا ىشاملا ظفلب نيعتلاو..اسهباذعو ةرخ الا باسح دارلاو اركتم  اركن

 ” امسح اهرما ةقاع ناكو © 0 رفك ةبوقع # اهرما لابو تقاذف # |

 أ بجوي امل ناو ديعولل ريركت 86 اديدش اباذع مهل هللادعا 9 الصا اهف برال
 | فارما نوكي نا زوجمو # با لالاىلوااي هللا اوقتاف » هلوقوف اهب رومأملا ىوقتلا |
 | الجاع هب اوبيصالم باذعلابو ةظفحلا فئاخ ىف اهئامثاو مهبونذ ءاصقتسا ناسا

 0 مالسلاهيلع ليربح نكادلا نمل © الوسر ا 0 قبلا هللال زنا دق اونما 7 نذلا © |

 رك ذ اذ وا تاومسلا ىف روكذم هنالوا نآ رقلاوهو ركذلا ةلورلواا 5. ةركل
 أ ربعو هغيلبت وا نآ رقلاةوالت ىلع هتبظاوا مالسلاو ةالصلاهيلع ادمحوا فرش ىا
 ْ الوسر هم لذباوا هبلأ حولا لازنا نع ببسم هنالوا اشرت لازتالاب هلاسرا نع

 ال | ١ اذ وا لسرا لثم ردتع يوصتن الولسرو نآزرقلا هب دازاوأ ناثلا

 || © تانيم هللاتايآ مكيلع اولتب 8 ةلاسرلا ىنعمب هنا ىلع هلدبوا هلوعفم الوسرو
 هلوقفف اوئما نيذلاب دارملاو الوسر ةفصوا هللا مسا 3 لاح

 نم هب اوسصا اموةظفحلا

 ناو لجحاعلا ىف باذعلا

 فطع امو تّتع ْن وك

 دعاو ةيرقلل ةفص هيلع

 ناكل اباوح مهل هللا

 (اركذ مكبلا هللا لزئادق)

 ققفحاو' نا رختاا ف
 رقم لش ( الوز )

 رفكلا ىف اهلمعب اهبساح لبقو ءاصقتسالاو ةشقانلابىا *ادندش اباسح اهانبساغ» | الوسر لسرا ةريدقت
 ميدقت هب .الاقلقو انظف اركسىا «اركن اذعاهان نعول هلوقوهو را ,انلااها زك ٠

 اهانيساحو ءالبلا عاونارئاسو فيسلاو طعلاو عوجلابايندلا ىفاهانسذعف اهزاجحم ريخأتو

 ناكو#اهرفك ءازحو اهصاةدشىا اه سما لا وتقاذف# اديدشاإاسحةرح الاىف |
 # اديدش اياذع مهل لادعا 8 :رخ الاو ايئدلاىف انارسخ ىا «©ارسسخ اهرما ةيقاع |
 || ©« بالاىلوا اي لللاوقناف ف ةيضاملاممالاب لزئام لش مهب لوني نا ةكم رافك فوخي ١
 ا #* اركذ مكيلا لالزنا دق اونما نيذلا # ىلاعت لاقف مهنعن مث لوقعلا ىوذاي ىلا

 هللاثانا 0 اولي 8 الوبر كلا لسراو ىا ©« الو_سر # نآرقلا ىنب

 | ائرثو يعاد سمالاو مارخلا نه لالحلانيبت ىأ ضفخلا تاذسا ”ىرد © تانس

 ا نم لدب وهوا

 ىلع و ارك د هسفن ىف هلاك
 ىافاضملا فذح ربدقت

 رك ذ اذ مكبلا هللا لزتا دق

 | ركذاب ديرا وا الوسر
 | ركذإةناوهلوقك فرشلا
 فرشاذىا كموقلو كل

 لوسرلابو هللا دنع دجمو

 < بصنلاب 7 تانيم هللاتايا مكيلع ) لجون هللا وا لوسرلاىا ( اولتي ) مالسلاامهيلغ دمت وا ليربج

 الو تقاذن ) رحّومو مدقم اديدنش (اركن اباذع) ,ايئذلاىف (اهانيذعو اديدش اياسح)ةرخ الاف (اهاتساغ)
 ) مهلهللادعا ) نارسسخىلا ( اريمخ ) ةرخ الاىف ( اهرما ةقاع ناكو ) كالهلاب اندلاىف اهىما ةيوّقع ( اهرمأ

  ساالانم لوقعلاىوذاي ( بابلالاىلوا اي) هللا اوشخاف ( هللا اودتاف ) نولدعب انول اظيلع ( اديدش اباذع ) ةرخ الاف

 اولي ) لوسرلاعم اركذ (الوسر ارك ذ مكيلا هللالزنا دق) نا رقلاو متسو هيلع هللاىلص دمحم (اونمآ نيذلا )

 ىهنلاو ىمالاب تائب تاحاو ( تائيبم ) نا ىقلا ( هللا تايآ ) مالسلا هيلع دمم ( كلع



 (فورعءع) تاهمالاو ءاب الل باطلا دا مكّضعل صل وا ةردكإلا ف ىخارتلا ىلع اورواش: ىا ( مكن ١ ا َ

 قافشالا بو>وفو هيف ناكر امو اهدلو هنال مالارساعتالو بالا سك امبالف ةءورااىف نسحب و ةئسلاب قيلب اع

 دجوتسف (ىرذاهلعضرتسف) كلذىلع بالادزي مو ةيبنجالاهب عضرئامب مالاضرئماف مقباضت ( مترساعتناو ) هيلع

 عضر ةرساعمريغ بالا دع“ ىا باللى اهلهلوقو ةرساعملا ىلع مالا ةيقاعم نهفرط هيفوهءعضرت مالا ريغ ةعضصزومتالو

 ءان | امقفنيلف هقزر هيلع (قالطلاةروس ) ردقن مو هتعسنم 2559+ ف- ةعسوذقفنلل ) هماهترساعنا هدلودل
 دو 0 ىئ ردحالاو عاضرالاىف ليمح أضعت مكضعإ صانلو 3 فو رعءع ىني اورمخاو 9 ١ ةفنل ىا ( هللا | 1 7 2 مت ع -_ .

 52 : ا 4 76 2 تا م 7 5
 مالل هرساعم هدو ىرخذا اسمها 8 ىرذا هل عطرتسف 22 مهاضن 43 مترساعت ناو ف

 قفلف ىا 0 هللاءات | امت قفتيافهق زرهياع ردق نم وهتعس نمةعسوذ قفنيل 9 ةرمساعملا ىلع

 ىلامت هناذ 6 اهانآ ام الا اسفن هللا فلكيال #8 هعسو هقلبام ريسعملاو ريسوملا نم لك

 هللا لمس 88 لاقف رمسلاب هلدعو كلذلو رسعملا لقا بييطتهيفو اهعسو الا اسفن فاكبال
 نع تنع # ةيرق لها © ةيرق نم ناكو #9 الجا و الحاعى ا # ارسسي رسع دعب
 دناعملا ىتاعلا ضارعا هنع تضرععا # هلسرو اهنر سما

 نكي ملالاو مالل كلم وهف دلولا ناك قاخ دق ناكناو نبالانا ىلع لبلد هفو

 ف جاوزالا ىلع ةقفنلاو عاضرلاق ح نا ىلع ليلد هيفو ارا هيلع ْدخات نا اهل

 11 فلا ور سولاف
 نه هنريصااه ديرب هعسو

 تاقلطملا ىلع قافنالا
 هيلعردقىنءهموتاعضرملاو

 هللاهقزر ىا قيض هقزر

 فالكبال ) هلو ردق ىلع

 اهاطعا(اهاثأ امالا سفن هللا

 دعب هللا لمع )قر رلا نم

 12 ك1 2
 208 0 ىف | ها اذا ضعب نم مكضعب لبقيل ىا * فورعمب مكتبي | وركأو # دالوالاقح

 ن ًاكو) رسبلاب رسملا ىذإ || مما اعيمج نيجوزلل باطلاو ىعحم رجا ىلع مالاو بالا ىضارتي ليقو فورعلاب
 نا انهه فورعملا ليقو رارسشلا اودِصَم الو نسحالا وهاامو فؤرعلاب اونأي نأ

 "ناو مغانعرو دؤلقحاف ءارلأ الو ايش و كارا و فال

 0 ةأرمل ىطعي نا جوزلا اف عاضرلا ةرجاو دلولاق> ىف ىا © مترسانعت
 | ىبصلل رجاتسي لب هعاضرا ىلع اههارك ١ هل سيلف هعضرت نا مالا تباو اهعاضر

 ىا © هتمس نم ةعس وذ قفنيل ىرخا هل عضرتسف 9 هلوق كلذو هما ريغ اعضرم
 توقلارادةئع ناكف 6# هقزر هيلع 8 قيض ىا © ردق نهو # هانغ ردق ىلع

 « اسفنهللا فاكبال 8 لاملانم للاماتآ ام ردق ىلع ىا © هللا انآ امن قفنيلف
 | فلكي ام لثم ريقفلا فلكبال ىنعملاو لاملا نم ىنعي #2 اها ام الا © ةقفنلا ىف ىا
 ةعسو ىنغ ةدشو قيض دعل ىا ارمسإ ريمع دعت هللا لموعس 2 ةقفالاىف ىنغلا

 ةيزقلا ل ها دارملاو تفطو تصعا ىإ 4 تعا يرق ند نانو ل لإتا

 هلسر صاو ىا 5 هلسرو اهعر صا نع 9

 ىلع ( هثعس نم ) ىنغ وذ (ةعسوذ) بالا ( قذنل ) مالاريغ ىرخأ هل بلطف (ئرخا ) كول (ه] عشرا
 هللاءاطعا ام ردق ىلع ( هللادان ا امم ) مضرملا ىلع ( قفنيلف ) هتشيعم ( هقزر هيلع ) رتق ( ردق نمو ) ءانغ ردق ١

 هللا لميس ) لاملانم اهاطعاام ردق ىلع الا ( اهات | امالا ) عاضرلا ىلع ةقفنلا ن٠ ( اسفن هللا فلكي ال ) لاملا نه

 ةبر# لها نم هبرق ند

 نع) تصعىا ( تتع )

 تضرىعا (هلسر واهم ر سما

 دانعلاو وتءلاهح و ىلعهنع

 اوقفناو (مكن» اورمئاو)

 مكنيباهنةارملاوجوزلا ىنعي
 أ ىلع (فورعءع)

 ىلع ةقفنلا نم فورعد

 فارسا ريفي عاضرلا

 مالا تباو ةقفللا ىف

 ةيرق لهانم كو ةيرق نم نياكو ) هللانم قزرلا رظنني رسمملاف ىنغ رقفلادعب ( ارسسي ) ةقفنلاىف ( رسع دعب

 امعو لسرلا ةباحا نع ( هلسرو) اهبر ةعاطو اهعر سما لوق نء( اهبر صا نع ( 5 كتصع (ت220

 لسرلا 3 تءاح



 ىنعإ ( مكل نعضرازاف )
 نءضرا نا تاقلطملاءال وه

 وا نهرئظ نم ادلو مكل
 ةيصع عاطقنا دعب نهنم

 نهوت اف ) ةبجوزلا

 قف ةنوكخ ( نهروجا

 الو راظالا مكح كلذ
 ناك اذا راجيلسالا زوج

 افالخ نعي ملام 52 دلولا

 هللاهمحر ىفئاشال

 تاهمالا )مى نعضراناف)

 ) نهوت اف ( مل ادلو

 تاهمالا ىنعي نهوطعا
 ةقفنلا ىنعي ( نهروجا )

 عاض رلا ىلع

 _نورشعلاو نءاثلاءزجلا#

 عاضرالا ىلع *نهروجانهوت اف حاكنلا ةقلع عاطقنا دعب *« مكل نمض

 تلا ] معو ريهشإ كرا"

 الوا ةعيرفل هنذا لاق لوقلا اذه لاق نق ىذمرتلاو دواد ونا هحرخا هب ىغقو |

 01 نمو هلحا باتكلا غلاي ىت 65 كتيب ف ا 3 هلوش اخوسلم راص عوجرلاب |

 تأ ه7 1

 م رانانإل

 انا نا سيق تن, ةمطاف نع ىور ام ةنسلا نم كلذ ىلع لللدلا اماو نهلمح نعضي
 لاقف هتطختق ريعشب هلكو اهلا لسراف يئاغ وهو هيلا اهقلط صفح نب ورمي

 هل كلذ تركذف ملسو هلع هللاىلص هللالوسر تءاغ ءئُدنه انيلع كلام هللاو |

 ةأصا كلت لاق مث كيرش ما تيب ىف دست نا اه سعأو ةقفن هيلع كل سبل اهل لاقف

 هدنع كرام نيعضت ىمها لحجر هناف هوت ما نبا دنع ىدتعاف ىنادكا اهاشغي

 مهحاباو نايفس ىبا نب ةيواعم نا هل ترك ذ تالح الف تلاق ىتيذ اف تللح اذاف |
 هشاع نع هاصع ع الف مح وبا اما 9 د هيلع هللا ىبص هللال وسر لاف ناطخ

 ةماسأ ى منا ا ل مكتا هل لامال كولعصف ةيواعم اماو

 كنب 0 هجرك تطبتغاو اري ةق هللالمؤ هتيكنف ديز نا
 0 1 دفا نا اهرعإ سو هلع هلا للص :ىلانا لاقو ىكس اهل لمح نم

 محا و اسم
 ا ا

 ١ تناك تلاد اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورامل هيف هل هك الو موتكم ما نبا

 شحو ناكم ىف ةمطاف أ ةمطاف تلقا امنا بدسملا ْن كيعس لاقو اهنحان ىلع 0

 ةمشلا ءطو نع ةدتعملااماو ةبارذ اهناسل ىف ناكو اهئامحا ىلع اهناسل لوطل

 الماح تناك ناو ةقفن الو اهل ىنكس الف قتع رايخ وا بيعب اهحاكن خوسفملاو

 نا ىلع نع ىورو ملعلال ها رثكا دنع اهل ةقفن الف جوزلاةافو نع ةدتملا اماو

 ىلاو ىمعشلاو يرش لوق وهو عضت ىتح ةكرتلا نم اا تناك نإ فقل اهل

 ليايل 2-1 الل هنا ا نالوق هيف ىفاشللو اهانكس ىف اوفلّدخاو ىروألاو

 وهو نسحلاو ءاطع لاق هبو ةشئاعو سايع ناو ىلع لوق وهو ءاشت ثيح دعت
 كرش نا هكانعو ناو ع لاوق وهز ىكملا اهل نا, قائلاو ةفلشس ىلا لوق
 | اهل بحوا ند جتحاو قمماو دمحاو ىروألاو كلام لاق هلو رمع نب هللا دبعو

 ىردخلا ديعس ىبا تخا ىهو نانس نب كلام تنب ةميرفلانع ىور امب ىنكسلا |
 ىنبىف اهلها ىلا عجرت نا هتلاسو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلا تءاج اهنا |

 | مهقط مودقلا فرطب ناكاذا ىتح اوقبا هل دبعا باطىف جرخ اهحوز ناف ةردخ |
 | ةردخ ىنب ىف ىلها ىلا عجرا نا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر تلاسف تلاق هولتقف

 هيلع هللاىلص هللالوسر لاف تلاق ة ةققأ الو لع نكسم ىف ىنكرتي مل ىحوز:ناف

 هيلع هللا ىلص هللال وسر قاداةرغ ىف كنك اذا ىح تفرصناف تلات م ملسو

 نم هل ترك اذ ىتلا ةكثضقلا هيلع تددرف تلق فك لاقف تيدونف ىبصاوا ماسو

 هف تددتعاف تلاق هلا باتكلا غلبي ىتح كتياف قكمأ لاثن حرز:ناح

 هنا هترخاف ةعالذ نع قلاش ىلا لسرا نامع ناكالف ت

 لجو نعهلوق # ابو> وال اباحسا ارخآ اهم 0 ثكملاب أمه سمعا لانيوكللا بحوب

 5 نهروجا نهوت "اذ 9 كمالوا نعل #« مل نعضرا ناف 9“

 «هيفو )

 177 بل

 | نهعاضرا ىلع ىنعي



 انيس ا

15 
 تانسحلاناذ © هتائيس هنع رفكب 9 هقوقح ىعارق هماكحا ىف © للا قد نمو
 ىا 4 مكس ثرح نم نهونكسا 32 ةفعاضملاب 3 اردا هلمظعيو 3 تائيسلا نيهذي

 نهوئلف #نهلع اوقيضتلإ# ىنكسلاىف #نهوراضتالو #9 متتكسثبح نم هلوقل
 نجر 5 نهامح نعضي ىت> نهيلع اوةقئاف لمح تالوا نك ناو 3 جور ىلا

 ىنعي © نهونكسا 9 ىلاءأ هلوق * «ارجا هلمظميو هن ايس هنعرفكي هللا قشين مو
 ناكناف مكتقاطو مكتمس نم ىا *# ؟دجو ن٠ متنكسثيح نم# كئاسن تاقلطم
 * نهوراضئالو# ةقاطلاردق ىلمف اريقذناكناو ةقفنلا و نكسملا ىف اهيلع عسوب ارسوم

 تال وا نكن او 9 نجرذ نهنك اسمىفىني 6 نهيلع اوقبضنل #9نهوذؤتالىا
 نهتدع نم نجح رف ىا 3 نهلمح نءضي ىت> نهيلع اوقفئافلح

 ْ بالا مكح ىف لصف
 ىننو ةدعلا ىف تمادام ىنكسلاو ةقفنلا جوزلا ىلع قحتست ةيمحرلا ةدتعملانا ىلعا
 هيلع بجي جوزلاكلم اهيف جوزلا اهقلط ىتلا رادلا تناك ناف ىنكسلاةنؤم ىتكسلإ

 ةرجالا جوزلا ىلعف ةراجاب تناك ناو اهتذع هدم ايل اذا كا راي جر نا

 ةحكابلا ةدتعملا اماو اهنكست اراد اهل ىرتكك نا هبلعق ريعملاعجرف ةيراع تناك ناو

 دنع لماح ريغ وا تناك الماح ىنكسلا اهلف ناعللاب وا ثالثلا قالطلاب وا علب

 الماح نوكت نا الا اهل ىنكسال لاق هنا سابع نبا نع ىورو ملعلال ها ثكا
 نا الا اه ةقفنال هنا ىلا موق بهذف اهتقفن ىف اوفلتخاو ىعشلاو نسحلالوق وهو

 ىفاشلالاق هبو ىعشلاو نسحلالوق وهو سابع نبانع كلذ ىورب الماح نوكت
 ميهاربا لوق وهو دوعسم نبا نع كلذ ىوري لاح لكك ايبجوا نم مهنمو دمحاو

 قست ال اهلا ىلع لدي نآ رقلا ىهاظو ىأرلا باتاو ىروثلا لاق هبو ىلا

 ىتح نهيلع اوقفناف لمح تالوا نكناو ىلاعآ هلوقل الماح نوكت نا الا ةقفنلا

 | ناس فطع وهو هنوقيطت ام ىا مكعس و نه كدجو نم 9 ع انكس ناكم ند اناكم

 هديؤت ثيداحالاو تادتعملا نم لماحل ةقفنلا قاةحمسا صاصتخا ىلعلذب اذهو ةدعلا نم

 مظميو هت ايس هنع رفكي) هيلع ةبجاولا قوقحلا ىلع ظفاحو ماكحالا هذهنم هلزنا امب لمعلا ف (هللاقتءنمو )
 (نهونكسا) ليقفتادتعملا نأشىف ىوقتلاب لمعن فيك لبق هناكف هللاقدءنمو هلوقىف ىوقتلانيب مث ( ارجا هلا
 ضعب ىا مكس ثيح نم ان اكم نهوئكسا ىا فوذحم اهضعبم ةيضيعتتلا نم ىه ( ماكس ثيحنم ) اذكو اذكو

 نم. اناكم نهونكسسا لبق هناك هل هريسفتو متتكس ثيحنمهلوقل ناب فطعوه ( دج ونم) عانكس ناكم
 ثالثلا تاكرحلاب ىرقو ( قالطلا ةروس + ةقاطلاو عسولا 5 591 ري < دجولاوهنوقيطت امع

 ةقفنلاو مضلا روهشلاو

 لكل نائبجاو ىنكسلاو
 ىفاشلاوكلامدنعوةقلطم
 ثدحل ةتوتيمال ةقشال

 اهجوزنا سقتنبةمطاق
 لوسر لاف اهقالط تب

 ممسو هياع هللا ىلص هللا

 نعوةقفنالو كلىنكسال
 عدنال هنع هللاوضر رمع

 انيبن ةنسو انبر باتك
 تلبث .اهلبل ءارمأ لوَش
 ىلا تمعم اهل هسشوا

 لوش مو هيلع هللاىلص

 ةنقلاو كيلا اهل

 الو ( نهوراضت الو)

 رارضلا نوهعم اولمعتست

 0 ©( نينلَع اوذدضنلا)

 بابسالا ضعرب نكسملا
 نهتفاونال نم لازنا نم

 ريغ وا نهناكم لغشب وا
 نه ورطضت ئح كلذ

 ( نكناو ( جورألا كك

 تال وا ) تاقلطملا ىا
 اا ١ تاوذ لح
 ىتح نهيلع اوقفناذ (

 هانز ( نهلج نءضي

 مهولا كلذ ىنتف لئاخلا ةدع رادقم ىضماذا طقست ةقفنلا نا ناظ نظيف لوطت ابر لمح اةدمنا لجلاطارتشا

 لاقف تاقلطملاىلا عجر مث ةذلا ىف اباوث (ارجا هلمظعيو ) هبونذ هلرفغي( هن ايس هنعر فكي ) هيمااهف ( هللاقدءنمو)

 ىلع مكتعس نم ( ؟هجونم 0 مكس نإ نه ) مكس ثيح نم) جاوزالل لوس تاةلطملا ىنعي نهوازلا (نقونكس)

 نهولظتف ىكسلاوةقفنلاب (نيلعاوقيضتل) ىنكسلاو ةقفنلا ىف تاقلطملاىنمي (نهوراضتالو) ىنكسلااوةقفنلا نم كلذردق

 نهدلو ( نهامح نعضي ىتح ) جوزلا ىنعي ( نييلع اوقفناف ) ىلابح ( لمحتالوا ) تاقلطملا (نكناو) كلذي



 ., اهتساوا ضيح مد وها نيدضحو سمح ع نيّدسل هوردق دقو سأيلا نابم تاغلابلامد ىف مدنرانا ليقو

 ران رم اريغف اه كا أ هع هذه هذ مو مس 1ك ؟نورشعلاو نماثلاءزحلا) رهشا ةثالث نهتدمف ٠

 فاللاو) كلذب ىلوا 0

 راغصلا نه ( نضح مل

 نضح مل اللاو هريدقتو
 تفذُخ رهشا ةثالث نهتدعف
 املعروكذملا ةلالدلةلمخا

 (نهاحالامح الا تالواو)

 ( نهلمح نعضي نا )نهدع

 تاقلطملا لواني صلنلاو

 نه>اوزا نهنع ىفوتملاو

 ىخذرسابعن.او ىلع نعو

 لماخلا ةدع امنع هللا

 دعبا اه>وز اهنع ىقوتملا

 هللاقّب نمو ) نيلجالا
 ) اك هلأ ند هل لم

 للخمو هيما نم هل رسسيب
 ىوقتلا ببسب هدقع نم

 معامىا ( هللايماكلذ )

 تادتعملا ءالؤه مكح نم
 حوالانم « مكبلا هلزنا )

 تشهشسالل <
 | قاللا ف هللا لوسرايتيأرا
 نومدعام رغصلل نضل
 (نذح ل ىناللاو) لو

 اضيا نهتدعف رغصلا نم

 رخآ لجر ماقف رشا ةثاللث

 هللال وسراي تيارا لاقف

 لزتف لماوخلا ةدعام

 ىنعي ( لامحالاتالوأو )
 نهمدع( نهلجا ) ىلاملا

 0007 للا نفسا نأ )

 || مكلاوزتاّساما 4 ماكحالا نمرك دام ىلا ةراشا «كلذؤ# ريغلا هقفونو هصاهيلع

 ىلاةباشلااما رهشاةثالئاضيا نهتدعف دعب نحب !ىاللاراغصلا ىني «نضحب لناللاو |
 اع ناىلا علا لها 2ك بهذف تا“ الا نس غولب لدق اهضيح عفت راف نسخ تلك

 ىفاشلا بهذ هبلاو ءاطع لاقديو دوعسم ن هللادبعو تبا نديزوىلعو ناثعلوق أ

 ةوتلااماو قالطلا |

 وهو اع تاموا اهحوز اهقلط. ءاوس لما عضوب اهتدعف لماخااماو ضد الوا |

 ةيلسالاةعيبس نع (قرف #8 نهلمح نعضب نا نهلجا لامحالا تالواو  ىلاعت هلوق |

 الف هتافو دعب اهلح تعضو نا بشنت لف لماح و عادؤلاةح ىف اهنع ىفوتق |

 ' نب لباْسلاوبا اهيلع لخدق باطغلل تلمح اهسافن نم تلعت |

 تالمحت كارا ىلام اهل لاف رادلاد.ع

 ازعلا طفل ىلادي نا جوزلاب قرصاو ىلح تعضو نيح تللح دق ىلا ا

 وزت نا أساب ىراالو باهش نبا لاق دازو هوت |

 ( هللاَوّس نمو ) نهدلو

 11 1 لل ةزكم فور لاقو هيصا هيلع نوح 01 ل نت هل لحم ) ءسما اي

إ ةدعاش لك ءورق ةثالاث نر ع
نضحم !ىاللاو ف نع ءدال

 ١ 18# 

 نهئدع ىهتنم # نهلجا لامحالا تالواو ه كلذك دعب نضحي مل قاللاو ىا

 ةظفاحلاو نهجاوزا نهنع ىفوتملاو تاقلطملامعب مكح وهو © نهلمح نعضينا 0

 احاوزا نورذيو مكم نوف وش نيذلاو هلوق موهمع ةظفا# نم ىلوا همومع ىلع

 هفالخم ائهه للعم مكحلاو ضرعلاب اجاوزا مومعو تاذلاب لامحالا تالوا مومع نال

 كلذ كرك دف لايط اهحوز ةافو كولا تعضو ا تنب ةعيدس أ 2 هنالو "0

 لوزنلا رخأتم هنالو جوزتف تالح دق لاقف ملسو هيلع ىلاعآ هللا ىلص هللا لوسرل

 هيلع قافولل عار لوالاو سا لع ماعلل ءاس رخ لا مدشو صيصخ هعدقتف

 000 41 هلأ ند ]لجن 38 اهقوتدل يارب هماكحاف © لاقت نهو 9

 انهو راشأ ةثالثب دخت تاسإ الا نس ءاستوأ ءارقا ةثالثب دشمنق مدلااهد واع ىتح ىضقنتال

 | رهشا ةثالثب دتعتف ضحن نافذ رهشا ةمست صيرتت اهنا رمعنع ىكحو ىارلاباداو
 ةدعفهلك اذهو ر ريشا ةثالش 6 ضحن مناف

 0 6 تناك ءاوس ريثعو رهشا ةعبرا امتدعف اهحوز اهنع ىف

 اذ ةئس صلرتت نسحلا لاو كافل ووعد

 اردب دهش نمي ناكو ىْؤل نب صاع ى ن*“ وهو ةلوذ نا لو لس 0 ا يأ

 ىن نم لجر ككعب

 1 هللاو تناو حاكتنلا نا نالطخا

 تعمح كلذ ىل لاك الق ةع ةعيلسا تلاف ريثعو ' رهتشاةعزا  كِيِلَع رع ىح عا

 قاتفاف كلذ نع هتلأسف لسو هيلع هللا ىلص هللال وسر تساو تيسما ىتح ناب ىلع

 ماسسلو ىر

 ١ اهمدفف تناكناو تءضو نيح َج

 © رشم ما نك دل لكخ ناقش نمو رهطت ىت> اهجوز اهبرَب ال هنا ريغ
 | ماكحالانم ركذ ىذلا كلذ ىا # كلذ # ةرخ لاو ايئدلارما هيلع لهسي ىلا |
 ْ ولست ىا م لا هلزنا هللاسما ظ ٠

 © نمو)
 نا رقلا ىف مكل هنيب ( مكيلا هلزنا ) هضئارفو هللا ماكحا هذه ( هللا يما كلذ ) ةنسجح



 ردوا تل

 رمسا كلاه

 نب فوعناىورو اهديعبو اهؤرَش لازاف هللاقتي نمو مهتفكل اهب سانلاذخا ول ةيآ معالا مسو هيلعهللا ىلص

 ى ٍ ا رع ملسو هيلع هللأ ىل و .انو) رمش كش يمال لاثث ةقافلا هلا اكشو ىأ سبأ لاك .لسو هلع لاةزط فان سر اقل

 هنأمال لاقو هتيب ىلا داعف ميظملاىلعلا للاب الا ةوق الو لو>اللوق نم رثكاو ريصاوهللاقئاف دم الا دمحم لآ

 لبالا نم ةئام هعمو بابلا هنبا عرقذا هتيبوه انيف لعفف هللبالا ةوق الو لوحال

 هللا ىلع "7 عاتمو ناونغ هعم عجر ةياورىفو اهقاتساف ودعلا هنع لفغ

 ارقو دارم هتوفبالو هديربا» غايب #2 هما غلاب هللانا ف هفاك # همسح وهف

 هللا ل مج دق © ريشا لاح هلا ىلع اغاإبو ذفان ىا هيما غلاب ئرقو ةفاضالاب صفح

 ةدق لك نكاح رع :ليقو تاتا لقا نا هلا نو هل

 000 هللا ىلع لكوتب نمو 9 ةنعللاو اهل 0 ليقو

 نراك مكنا ول لاق ملسو هيلع هللاىلص ىلا نا ىورو ©همها ام ءافك هنان ايف

 غلاب هللانا 3 اناطب حورو اصاخ ودفت علا قذر 3 مكفزرا هلاكوتا م هللا ىلع أ

 ©6 اردق ئش لكل هللالمجدق # هاضق ام هقلخىف ضممو هرما ذفن» ىا © هيما
 لانا ةي الاةذنعاف قو رسسم' لاقو هيلا نتي الائلا انوا ع سك ا
 ارجا هل مظميو هن ايس هنع رفكي لكوتملا نا ريغ هيلع لكوتي مل ما هيلع لكوت هيما غلإب
 تاقلطملاوتلزت امل لبق * مكتاسن نم ضيملانم نسمي ىناللاو 9 لجورع هلوق #

 هللال وسراي ىراصنالا نسق نب نامعألا نب دال> لاق ءورق ةثالث

 نسي نإللاو لك نع للا كران لكلا ءدعر ضع

 نسع نإ قواد

 نهسفناب نصل رشي

 ىتلاو صح 2 ةدع ف

 ضيحلا نع ندعق قاللا دعاؤتلا ىع كتاشن نم شاملا

 اوردل ملو نهمكحىف متككش ىا # 5-0 9 ضرحلان« تاسب الازن اجا نهو ١
 رهشا 4 هن الار نأ كمق نوئدع اه ا

 العش 4 ان ما م مل تلاقف ميظعل ا ىلعلا هللاابالا ةوقالو لوحال لوق ند 0 نا كاياو ىتصا هللالوسرنا |

 لفغت لب الا نم هتاف 1 قالطلاةروس ١ 4ومؤ ناذلاإ هنسأ 7 544 0-1 عرفذا هب ىف وه انيق كاذ نالوش

 ا تكس 75717 هت 101 1:3 ا 1 ل7 3 1173 +2. تن 52773727-ح  قت ١"

 3 ةايفاتساف ودعلااهنع

 ]01 نمو) هيب الاودع
 هيلا هما لكي ( هللا ىلع

 هسفن ريب دب و هريغ عمط نع

 / قرع ل نايا والا ب نات اطل دلل ا اريدقت 6 اردق ءث لكل 5 ىف هيفاك ( هيسسح وهف)
 سما غلا هلانا )نيراذلا ١ اي زينو ب هئاضساب صالاو ةدلا نامي قالطلا تقاتنم مدس ال رد لدا

 ريغ هيما دفنم صفح ١ يمر ناوي نحربكل «ككاسن نم ضيحلانم سني قاللاوإلل اهريداقمنم ىتأيس |
 ا لل ل نهتدمف 9 ماهجىا نهتدعف مككش |
 0 تال تار وشال م تبت يل ل تل ا اا

 0 د ترام عسرلالاقو هقزار هللاناو هللاليق ن نم هنأ ملعب نا وه بستحمال ثيح نم هقزريو

 واردٌش (اردق ئث

 بوجواناب اذهو اتيقوت
 ضيوفتو هللا ىلع لكوتلا

 نا ىلع اذا هلال هيلا ىمالا

 هوحنوقزرلان م 'ىش لك
 هريد تن الا نول

 ميلستلاالا قبب مل هتيقوتو

 قاللاو ) كرار ردقلل

 نم ضبا نم نسي
 اضان نأ ىدوز ( مكئاسن

 تاوذةدع انفرعدق اولاق

 قاللا ةدع ان ءارقالا

 53 رانا )تل زنف نط مل

 نهمكح اذهفىا (ر مذا 8 نوهت دعف ( نود بمد 5 ماهو 20 1 اخو اق ) نيمحح ل لكشا ىا ا

 هللاب قَد نذأو ) هللا ىلع 107 وو ردك ابا ع كلذ كعمل ءاط هلاسا ودعلا رم أ ىذلا ىجشالا كلام نإ

 هما دفان لاشو ءاخرلاو ةذدكلا3 0 ضقو ه سمع أ ضام 0 غلاب هللانا للا هك فاك ( 4.موح وهف ( قزرلاىف

 قاللا ءايتنلا ةدع هللا ناب 1 0 الحا (اردق) ءاخرلاو ةدشلاو 5 ئم لكل هللا

 نكلا نه( ضيا ننسي .قاللاو)لزنف ضيحلا نم نمشي كا هللال وسرايتارالاقفذاعمماق نض

 لاقف رخآ لجر ماقف ( رشا ةثالث) قالطلا ىف ( نهتدعف ) ندع ىف متككش ( متينرا نا مكئاسن نم )

 لعد دق ) هريبدنو



 ط سلا مايقلا لحاللو هللاه> ول ةداهشلا ةماقا ىلع ثحلا ( كلذ ( اررضلا عفدو قحلا ةماقأ ىوس ضاىغالا

 0 >> يا انويشادنا اذ ءرجلا) َْن هولن كنه هب ظعو) ندو) 2 0 عفتتيامنا ىا حال 1 دل

 (اح رم هل لمحم هللاَقَس

 3 ٌوهةهيضا رثعا ةإ »هذه

 ا ىلعوا ةماقالاودا مشالا ىلع 1 ديرب © 6 كلذ 0 - اصلاخ 5 هلل 98 ةحاحلادنع
 ا دوصقملاو هب عفتنملا لاذ كر > ًالامولاوللا نه نك نءدطعو 8 2 2 الاف هام عل 1

 َ ةيضارتعا ةلح 5 بستحال ثيح نه هقزريو احر خم هل لعجب هللا قب نمو 0 0

 | للاى قداطلا نم انوا اعرتض ةنع ىهن اع ءاقتالا لع دعولاب قس املاةدكؤم

 | عقوتو ةداهشلا ناّتكو هللادودح ىدعتو نكسملانم اهجارخاو ةدتعلاب رارضالاو
 | مومغلاو قباضملا نه جاوزالا ناش ىف امث احرخم هلهللالمجن ناب اهتماقا ىلع لمح |

 أ راضمنم صالخلاب نيقتملا ةماعا دعولابوا هلام رطخممل هحونم افلخو احرف ةقزربو

 ( رك ذ دنع دازطتسالل هن ْئح مالكوا نو 0 ثيحنم امهريم زوفلاو نرادلا

 نمو مهتنكل اهب سانلا ذخاول ةيآ ملعال ىنا مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو نيئمؤملا

 صا ءار>ا نم قيس امل

 ىنعملاو ةئسلا ىلع قالطلا

 ةنسلل قاطف هللا قب نمو
 ملو ةدتءلا راضي ملو

 طاش واكمل

 احر خم الإ هللا لمحت دهشأف
 نم جاوزالا نأشىف مم

 قياضلا ىف عوقولاومومغلا

 صاللاهيطعي وهنع جرشبو
 هرسا ىجي“الا كلام نب فوع ن ىلا ىورو اهديعيو اهؤرَش لازاق هللاقش ا( ستعلن رقت د ورا ١" ىعسالا انللام نع فوغ ن“ لانس قا اهدعو اهو رش لازاق هللا وع : :

 دي 1 لا ا اس ا ا شسللا 0
 ثريل ةيحوزلا تورث رخ الا ىعديف نيج وزلادحا تومبال ناو اهكاسماىف مهتبال ناو [] ا ءاجينازوو هبستحم
 ددعدا رطتسالال اس ىلع

 آى اهيظعوب م كلذهلوقركذ

 احر 0_0

 ل 0 0

 0 هلإ لس و هلع هللا

 ينل تايش ماجر خلاق

 كنتو هدعلا نئذقتتف ةعجا ذل ةح 0 كَ نا ةفاخم طايتدءالل 0 لقو

 امايقوهللاةاضر 1 الط 0 ف دوهشل /ااهيا ىنعي 1 ةداهشلا| وهف وو هريغ احوز

 نمؤي ناك نم هن طعوب ملذ # ةيصلا لع اهوداو قحاب اودهشا ىنءملاو هيصوف |

 قلطيلف هللا قب ن 0 6 اممم هللا قس 3 نهو 2

 كلام نب فوع ىف تلزن نيرسفملارثك ١ لاقو ةع>رلاىلا اح رخم هل لعجت ةنسلل |

 رثكاو ريصاو هللاقتا ملسو هيلع هللاىبص ىلا هل لاف ةقاف اضيا هيلا اكشو ىت |

 دقو هنا هانا ذا هتب ىف وه انف كلذ ل 0 هللا الا ةوقالو لوحال لوق نم 30 3

 لاقو ةمايقلاموي 5 كاسل

 ماكحلا دنع هلل ةداهشلاب

 هنع لفغ لاق ساع نبا نعو هسا ىلا اهب ءاحو البا مهلم باصاق ودعلا هنع لفغ |

 للا 05 كل رد هاش آلا ' ةيزأا ىو هسا ىلا اهي ءاشع مهملغ قاتساف ودعلا |

 متفلانم قاسام ىنعي © بستحم ال ثيحن هقزري و ف هيباف ىا احرخم هل لمجت | تركذ ىذلا ( كلذ )
 - هيلع هللا ىلص ىبنلا لا هوبا قلطناف هنأ 0 0 3 اءاتمو يع باصا لشو 1 1 5

 1 انا 3 || ةقفنلا <.

 0 قا لس يللا هل لاق هلأ هي نا ام لك نادل لحما هلأ سمو نيفيا جاو | تاع اداققللو
 5 5 أ (هيظع و)اهريغ وةداهشلا

 ءوث لكن م اخر هل لمجي هللاقتب نمو دوعسم نبا لاقو ةيالا تازنو مين ملسو | ْ 1
 ه1 ع سس نمؤي ناكن م ( د لم و

 4 هقزريوو 0 هللا ىلص ىنااناشىف اميه ىلا ةروسلالوا ن م تلزنلاشو تولادعب ثعلاب (رخ الا مولاوهللا

 ريغلهنال كلذ نع ء هللا مهاهنف ىغاوط ريغ اش اوةلطداخصاو رمعنادهادكانم رفن ةتسىفو ةصفح قاط نيح ماسوهيلع

 0 نم اح رخمدلل ام ريصبق ةيصعملا دنع (هللا قش نمو) نوقلاطي فيك م هءاسن اوةلطاذا ةئسلا قالط مهملعو ةنسلا

 فوعىف هب اةلاءانه تلزت لمأبال (لتمال ولاترر زلال يا يا طلال شبل نبلاقو ةدشلا



 اها (ئرذتال ةسسيشل ٍِظ دقق هللادودح 0 نمو ) ةرواادلا ماك>الا عىا (هللادودخ كاتو) هسفن ىف

 ةيغرلاىلا اهنع ةغرلا نم وا اهتنحم ىلا اهضغب نم هلق بلش ناب ( ايما كلذ دعب ثدحم هللا لعل ) بطاخلا

 الو ةدملا اوصحاو نه دل نهوةلطف ىنءملاو اهعجا ريق هيلع مدنلا ىلا قاللعلا ةع نع نمو اهف

 ) نهلجا نهغا اذاف 0 «قالطلاةروس) نوعجارتف نومدنت هنأ فو -- مكلعا نهنوي ند نهوج رت :

 دعت نموا هر ذلا ماكحالا ىلا ةراشالا 4 هللادودح كلتو 0 ةشحاو اهحورذ

 تناوا سفنلاى١ © ىردتال # باقعلل اهضسع ناب #8 هسفن ماظ دقف للادودح

 ةعجرب ةقلطملاف ةغرلاوهو © اما كلذ دعب ثدحم هللا لعل #8 قلطملاوا ىبنلااهما
 نهوءجارف © نهوكسماف #8 نهتدعرذا نفراش  نهلحا نفلباذاف #3 ىائئتسا وا

 قطلاءافباب © فورعب نهوقرافوا #9 بسانم قافناو ةرمثع نسحب © ىفورعمب

 هلوةك بدن وهو عزاتتلل امطقو ةيبرلانع ايربت ةقرفلا وا ةعجرلا ىلع # كلم

 ةئس نم ركذ ام ىنعي # هللادودح كلتو # ةشحاف اهتدع ءاضقنا لبق اهجورخ

 وا ةئدلاريغل قلطبف ىا © هللادودح دعتب نمو 9# ماكحالانم هدعب امو قالطلا
 ثدحم هللالعل ىردتال 8 هسفن ريض ىا # هسفن ل دقف 8 ماكحالاهذه زواج
 اذهو نيتقلطلاو ةقلطلادع, اهتمجاسم جوزلا بلقىف عقوي ىا © انما كلذ دعب
 مدن اذا ىتح ةدحاو ةعفد ثالثلا عقوبالو ثاقلطلا قري نا بحبسللانا ىلع لدي
 ام لاق لسو هيلع هللا لص هللالوسر نا راثد نب برا نع # ةعجارااهنكما

 هنع ةياور ىف هلو * السرم دواد وبا هجرخا قالطلا نم هيلا ضغبا ايش هللالحا

 نابوث نع * قالطلاةهللاىلا لالخلا ضغبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبلانع رمينا نع

 امينك ٠ قرلطلا اور  تلاس «1 سانام لاك لولا للا لص تلانوسل نأ

 اذاف 9 ىلامت هلوق“# ىتتمرتلاو هواذ نإ ههرخلا ةنطلاةحنار اهنلع ءارح 01
 نهومجار ىا * نهوكسماف 8 نهتدع ءاضقنانم نبرق اذا ىا * نهلحا نغلب

 مكن نيتف نهتدع ىضقنت ىتح نهوكد تا ىا 8 فورعمب نهوقراف وا فورعمب ف
 ىلع داهشالاب سما قارفلاىلعو ةعجرلا ىلع ىا * مكنم لدع ىوذ اودهشاو ِِ

 هلارصا قلطي لحجر نع لكس هلا نيصح نب نارمع نع * قالاعلا ىلعو ةعحرلا

 تعجارو ةئس ريغا تقلط لاقف اهتءجر ىلع الواهتالط ىلع دهشب لو اهيلع عش مث

 داهشالا اذهو دواد وبا هجرخا دمت الو اهتمحر ىلعو اهقالط ىلع دهشا ةنس ريغل
 بجحاووه ىفاشلادنعو متعبابت اذا اودهشاو هلوقىف م ةفينح ىبا دنع هيلا بودنم

 دحاجتلا امهنيب عشال نا داهشالا اذه ةدئافو ةقرفلا ف هيلا بودنم ةعجرلاىف

 ةركشلا لأ نءراق

 فورعءع نعوكدسسمات (

 ( فورءع نهوقراف وا

 مكش نا رابخلاب متأف ىا

 قورعءلاكاسمالاوةعجرلاف

 كرتف مشن او ناسحالاو

 000 ةقرافلاو ةعجارلا
 اهع>ارينا وهو رارضلا

 اهقلطي مث اهتدع رخآ ىف

 ا_هيلع ةدعال اليوطت

 (اردهعاو) اهل اسّدعتو

 ةقرفلاو ةعدرلادنع ىنءب

 نودتمدابشالااذهوامج
 دحاجتلا امهئيب عشالثل هيلا
 نم( كلم لدعىوذ )

 هذه ( هللادودح كلتو)

 ىف هضئارفو هللاماكحا

 ةقفنلا نم قالطلل ءاسنلا

 دعس نمور) قديملاو

 هللاماكح ازواج! (هللادودح

 نء هب يماام هضئارفو

 95 ) لكلاو 'ةقفنلا

 ةلئاسقت رض ( ةسفن ماظ

 ىنعي ملعت ال ( ىردتال ١
 ثدح هللا لعل ( جوزلا 0

 ةقيلطتلادعب ( كلذدعب
 ثالث نه نمدع تضقنا اذاذ ) نهلجأ نغلب اذاذ 0( ةعحا مو اح ) |نعأ ١ ةدملا ند جورألا ليف ةدحاولا

 اهة> اودؤتو ةدعلا نهيلع اولوطتال ناسحاب (فوزرتع) نهو رااوا ( نهوقرافوا ) اهم رش اعمو اهتضص

 نييضيم نيلدغ نيملسم ني رح نيلجر ( مكنم لدع ىوذ ) ةعجارملاو قالطلا ىلع (اودهشاو)



 0ك

 تود ىهو ةدعلا لو

 نر تفيضاو جاوزالا

5 

 1 ةلفغل 0 0 9 ناصّش ال لماو 5 تالاسقتسم ءارقا ةثالاث ا ا

ٌِ 
 ١
: 

 ازد نهل ايساستخال

 ليلذ هيفو ىتكسلا ثيح
 ناو ةجاوىنكسلانا ىلع

 اكسال ول ليلا

 اذااهف تباث كلمريشب نالف

 ىنعم وهرادلخ ديال فاح

 نهجرال نا جارخالا

 نيلع ابضغ ةلوعبلا
 نا نيبك اهل عال

 نك اسملا ىلا مهل ةجامل
 ىف نهل اونذأي ال ناو
 كلذ نبلط اذا جورألا

 ىنهل رثاال مهنذا نإب اناذيإ

 ( نجح ر خالو ) رظحلا عفر

 كلذ ندرانا نهسشناب

 ةشحاش نيتأي نا الا )

 الا ائْزلا ىه لبق ( ةنيبم

 ةماقال نحر نينزب نا

 اهحور> لقو نيلعدحلا

 ةشحاو ةدنلا ءاضشا لق

 (ةليلا را

 نه نهرهط اوظفحا

 ل_سغلاو ضيح ثالث

 اوقئاو ) ةدعلاءاضقنا اهم
 (مكبر) هللا اوشخا (هّللا

 سهاوطريغ نهوةلطتالو

 ندوجرْخال) ةنسلا يف
 نيتايناالا ) ةدعلا ىضفتت

| 
 ا محرتف جرف دوبهش قو ا زلاب ةيثحاش نيتأين نا آلا لاهو ةصعم نهندعف نهجورذخو ةيصعم ةدعلا ىف
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 0 01ه واح |و اهراعتشاو 3 000 الور يش وعي
 نه © نهنويب نم نهوجرْختال 9 نهب رارضالاو ةدعلا ليوطت ىف * مكبر هللا
 ١' اامأ نهدادتساب ©« نجرْخنالو 8 نهئدع ىضقنت ىتح قارفلا تقو نهنكاسم
 .اهقاقحسا ىلع ةلالد نييهنلانيب عمجاىفو اههودعيال قطاذا زاج لاقتنالا ىلع اقفتا ول

 ا 0101 ةفحاف نتا ناألا © هلوقو قازنلا نكسم:ةمزالم اهموزاؤ ىكسلا
 الاوا اهقح طاقساىف زوشنلاك هناف جوزلا ىلع نوذبينا الا ىندملاولوالا نم ىنئتسم

 نا ىلع ةلالدلا و ىهنلا ىف ةغلاملل ىناثلا نموا ابلغ دحلا ةماقال جرختف ىنزت نا

 لاح ىف هنأرما قلطولف معلا لها ضعب دنع ثالثلا تاقلطلانيب عملا ف ةعدب الو
 ةعدب هنا ىلا مهضعب بهذو دمحاو ىبفا_ثاالوق وهو ايعدب نوكيآل ائالث رهطلا

 اهئارقا ةدعىا 5 ةدعلااوصحاو # ىلاعت هلوق © ىأرلاباكصاو كلام لوق وهو
 قلطي نا دارا اذا ءارقالا ىلع قالطلا قيرفتل ةدعلا ءاصحاب سما ليق اهوظفحاف

 هللااوقتاو 8*3 ىتكس.سلاو ةقفنلا سما ةاعارمو ةعجرلا نامز ءاقبب ملعلل لبقو اثالث

  نهتوبنم ندوجر خال لف هب كرما اف هوصعتالو هللا اوشخاو ىا # مكبر |
 تعجن راؤ ةيراع ناك ناو ءارك وا كلمب هلجوزلاهيف اهقلط ىذلا نكسملا ناك اذا ىنعب

 نكسملا نم ةأرملا جري نا جوزلل زوالو هريغ الزنم اهل ىركي نا جوزلاىلع ناك |

 اهتدعضقنن ملام جرخت نا ةأرملل زوجالو ىنعي * نجحرذمالو 9 هيف اهقلط ىذلا
 امده تفاخ ناب ةرورض تمعقو ناف تما ةرورضض ريغل تحرخناذ ىلات هللاقحل

 01 راع ةحانلهل ناك اذا كلذكو رخآ' لتتم جرخ نا اهل زاح اقرغوا

 ظ نا كلذ ىلع لدب اليل زوحالو اراهن جورذلا اهل زاح نطق ءارش وا لزغ عسب

 | هللالوسر نهل نذاف انتو ىف شحوتسن مهؤاسن تلاقف دحاب اودهشتسا الاجر

 أما لك ىوات مونلاتقو ناك اذاذ نهادسحا دنع نئثدحتبنا مسو هيلع هللاىلص
 اهحوز اهقلط ناكدقو راجح ةلاَخ ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نذاو اهتيب ىلا

 ةعحارو ةيهاذ اهلها ىف دّست 2 دل كا ول لذات ايل رادجل جرخم نأ

 اكسس سا م خخخ و 7 له

 مقملا ق> ىف ةماقالاك مهةحىف لاقتالان أل هدفا ق اهلها 0 ثيح 0 ةيودبلاو

 اهتءاذي ةئيملا ةشحافلا سابع نبا لاق * ةنيبم ةشحاش نيتأي نا الا 8 ىلاعت هلوقو
 جرذت ىنزت نا ةشحافلاب دارا ليقو اهقلخ ءوسل اهجارخا لجيش اهحوز لها ىلع |

 ناآلا ةانعم ليقو دوعسم نا نع كلذ يزل اهلزنم ىلا 00 8 اهلع دحلا ةماقأل

 راوخنلا ةشحافلاو اهحوز تن يف 0 نا اهلف اهزو شن ىلع اهقلطل

 ... .٠ ضع ع ]سحاب لح تح ا سلا اا يس: تستست ."وو يت سحو بسلام ١10 ...٠ كة 3:70 قنا

 فو ح
 ١ مهم ومس صم

 3 8 5 دك 5 ةقا 0 510 . 55-2 3
 ( اه>حورخ 71 0 اهفنقلط ىتلا ( نهتوس نم

 ١ نهجحار اف 6 در ن ا ةدعلا ىف جر نا ىو هيب ةصعع نحنا الا ) ةنيم ةشحاش



 -ه/هزتجح 7

 قرد ماللا قلع ضرما ةدعلا دع نمو تيقوتال اههشي امو نامزالا ف ماللاناف 0"

 ءارقالاب ةدْشملا قالط ناو راهظالاب ةدعلانا لغ.لدب ههاسظو تالبقتسم لل

 ىهنلاءزاتسي ىثلاب ىمالازا ثيحنم ضيلاف مرحي هناو رهطلا ىف نوكينا ىنذي
 نانا 32 دقو ا مزاتسال ىولاذا هعووو مدع ىلع لدبالو هدصض نع

 ةعجحرلاب مالسأاو ةاللصلاهءلع 2ع اًضئاخ هن ا سا قاط ال امهنع ىلاعت هللا ىخر 0

 رهطت 1 ضخ 3 روطت ىد يكس من اهعد>اريلف 07 لاق 0 رخو هيلع هللا

 داز ءاسنلا اهل قلطي نا هللا صا ىت ولا ةدعلا كلتفاهسمب نا لبق اهةلطيافاهقلطي ناهلادب ناف

 ةقبلطت اهقلط هللا دبع ناك ةياورفف

 (قالطلاةروس)

 مه م هللادع اهعجارو ا_هقالطن 4 تيسك

 0 ضئاح صو هنأ سما قاط هنأ ماس 1 ةياور قو لسو هيلع هللا ىبص هللالوسر

 دارو اىهاط اهتنل مْ اه.>حاريلف هم لاَقف سو هيلع هللا ىلص ىب ءلل رمح كلذ

 نا كاش ةورع ىلو» نما نب نم رلاد.ع عمت هنا ريبزلا ىلا ثيدح ند ماساو

 مع نا قلط لاقف اضئاح هنأ سما قلط لحرف فت ا رييزلاوباو رم

 7 هللا ىلد ىنلالاقف ماسو هيلع هللأ ىلص هللال وسر دهع ىلع ضئاح مو هنأ س عا

 ىنااأرق قر نا لاق 0 وا قاطيلف ترهط اذا لاقو اهدرف اهعجاريل متسو

 نهادع لق نهوقلطف ءاسنلا مقلط اذا ىللااها اي ملسو هيلع هللا ىبص

 لصف

 لوقل هيف اهعماج ىذلارهطلا ف كلذكو ةعدب سافنلاو ضيا لاح ىف قالطلانا لعأ
 ىف اهقلطي نا ىنسلا قالطلاو سينا لبق قلط ءاش ناو ملسو هيلع هللاىلص ىبلا

 ريغ قلط:اذا اًماف ءازقالاب ةدعلا اهمزات ةأضا قحىف |ًذدهو هف اهمماجت ايروظ |

 اهعماحام دعب ةس .الاوا ضحت مل ىتلا ةريغصلا قاطوا ضيحلالاحىف اهب لوخدملا || '

 ةعدبالو ةئسالو ايعدب نوكيال مدلارت مل ىتلاقلط وا اهعماج ام دعب لماخلا قلطوا ا

 عاخلاوالماحوا اىهاط اهقلطيا مث م لاق ملسو هلع هللاىلص ىنلانال ءالؤه قالط ىف[!

 نذا ملسو هيلع هللاىلص ىبللانال ايعدب نوكيال هيف اهعماح رهط ىف وا ضيحلالاح ىف

 - وتامر دن وا كيرف > جاهم. ناو“ ٠ عوني تا مسحت حل

 هيف اهعماح رهط ىفوا ضرللا لاحىف ا

 رمع نا ما ملث“و هيلع هللاىلص ىنلانال قالا عقوو ىلاعت هللاىصدع ادصق

 زوم نشط 'لاعف هس[ نر ذإو ةجسأ 1١ سأل ١ قالطلا عوقو الولف ةعجارلاب

 سبسملا لبق ةضرلاكلت بقعي ىذلا رهطلالاحىف اهقلطي نا

 طا ولو لالا فرع نأ سعال

 ريح نإ سنوي هاور 3

 ع عفان ءاور امو رهطت م ضيحن مْ الوش ىل ور“ نا نع نيريس نب سناو

 قالطلا ريثاتا نسا ىاضسا فاز ريل © ضيم م رهط نس اكس < 7

 5 قال اهلا هلا نع نوكتال ىح عل هللا رهطلاىلا قالطلل حاكذلاهركي هنا

 ا لاودالا عييمجىف هزاو> أولو اهلاح فرعنا 5 هتحوز ةعلاحم ىف سيف ا تال

 نودع لبقفف ممسو هياع
 رهطلاىفةارملا تقلطاذاو

 نم لوالاءرقلل مدقتلا
 ةلبقتسم تلقطدقف اهارقا

 قدلظن نا دارملاو اهئدعل
 تادتءملا ند نهب لوخدملا

 نعماجم مل رهطىف ضيحلاب
 ىضقننىت> نيل مث هيف
 نسحا اذهو نهتدع

 قالطلا

 ىهاودط نهروهط دنع

 عام ريغ نم



 رك هللاويكل رذغيو )

 ةبوقعلا لنا الو اهعفادل
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 - ةقدصلا فعضي وا ليخيلاينذ نم ليلإلا لبق ( ملح) ليزجلا ىطميوليلقلا لبقب (
 م 1| امىأ (ةداهشلاو ) " نولقلا رارس نم رتتسا ام ماعيىا ( بيغلا ملاع ) اهعنام
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 ممسو هيلع هللاىبص ىبنلا ىدان # ءاسنلا متقلط اذا ىبلااهيا اي #9 لجو نع هلوق #
 كلذ ف ةلخاد هما تناك عمجاباطخ بط وخ اذأت مهيلع متتلادأل هبا بطاخ م
 اذا ىا ءاسنلا مقلط اذا لوقلا رمضاف كتمال لق ىنلااهيا اي هانعم ليقو باطخلا
 دّعت راهنال رهطلاوهو نهتدع نامزلىا * نهتدعل نهوقلطف #8 نهقيلطت متدرا
 ةدفلانامز اهلع لوطي الف قالطلا بيقع ةدعلاف لفعل اهنادع ند رهطلاك لذي

 نالاهب لوخدملا ف اذهو نهدع ل مو نهوقلطف نا رش رم ناو سانع ناناكو

 قلط دق ناك 2 نا هللادبعىف ه 5 لآ نع تلز' اهلع ةدعال اهب لوذدللا ريغ

 و لاا قلط هنا امهنع هللاىوضر رمع نبا نع (قرل ضيحلا لاح ىف هنارصا
 ظيغتف ع هيلع هللا 17 هللالوسرل رمع كلذ ركذف ضأاح

 ٍِ ونذةرثك عم

 0 هللال وسر هنم هةنم

 ش © هللا رز

 قالطب مكح ثيح ميكا لاقنواهفاعضاو تاقدصلا 0 لاهو ةءاضق و هما ىف, ( مي

 ' اهتالكو 5 ا اهتايا ةيتدماهلك ىهو قالطلا ا 1و 3 "3 ارو ةددلا نم و هما ومالسلاوةالصلايلع ىناةنسا
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 نع مهضعب واخيدقو بلقلا لغشو ةنتفلانع ولم ال لكلانال ةوادعلا فاك نم هيف لخديىلو مدالواو مكلاومإب

 (اوءيطاو) هب نوظعوت ام ( اوممساو )هتاَغ قحالوةل ريسفتوه ليقمكعسوو كدهج ( متعطتساام هللا وقتاف) ةوادعلا

 اقافنا ىا ( مكسفنال اريخ ) اهيف ةقفنلا مكلع تبيكو ىتلا هوجؤلاف (اوةفاو ) هنع نوهنتو هب نوصمؤتاهف

 اوتئا ءريدقتنا عكالاو ؟نباغتلاةروس) مكسفنال اريخ قافنالا نكي <98 :- ىئاسكلالاقو مكسفن ال اريخ
 هدممعسسم تحج ١

 ام ايار مكسفنالا ريخ ا هللااوقتاف 0 مهل دا دالوالاو لاومالا ةمم ىلع هتعا طو هللاة - را

 0 ط 0 اهل 0 «اوعيطاوؤ#هظءاوم 5 | ومعتا وف مكتقاطو ؟دهجءاوقتىف اولذبا ىا نمتسام

هحول فلاح رياهوح وف * اوقشاو د هماوا
 ةده لاثما ىلع 3 اولمفاىا 43 مهكسفنال اريخ 0 ه

 هاله نال ناسو صاوالا م نوكينا ناو صاوالا هذه ل تقسم ىلع عرولل د رو اهلريخ وهام

 : هولا

 ن. مكسفنال ريخ رومألا قوي نمو صاوالل اباو> اردقم ناكل اربذوا اريخ اقافنا ىا فوذحم ردصم

 امو دالوألاو,لاوتسمألا ١ "يق لارا وو مت قا وشرفتناا رست قس ودفملا ه كئلواف هسفن عش

 ند هيلع نوفك اع ملا لع 7 53 هفعاضل 9 بلق ب ءطو صالسخلا انورقم 7 تك اًضرق 2 ه سم

 كل ا رثو رثك او هلا 4| م-محتسلا كلا ع كل حاولاب مل
 فراخزو تاوهشلاسح بوقعي و صاع ن ناو

 (هلاقن ع قوب نمو) ايندلا
 8 رجالانم هللادنع ام ىلع مهورئؤت الو 1 بيكي نضافلا ]و

 ةقدصلاو ةاكزلاب لعل ىا مكجا فزا منا كانطن نمت كم لكما ةرادملا لاك ثلا 4 ميظعاا
 "ا مكلاوما انا هلوق ف ندا رآني 1و ءانعا 0 مهلك منال م ايا 0 طر يساولا | ا ا 0 1 0000

 4 4 0 2 || دوعسم نبهلادبع ناكو م4 باقلا لافغتشاو ةنتفلانع اول مل مهلال نق ؟دالواو
 ا حشر سيل هاف ةتفلانم كلب ذوعا ىثا مهلا عدحا ناوقاللوقي
 قافطل ضرقلارك ذو ١ تالضم نم كب ذوعا ىل ١: مهللا لقيل 0 ةنثف ىلع لمتشيالا دلو و لامو لها

 ( مكل هفعاضي) ءاعدتسالا انيطحم ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ناك لاق هنع ىلاعت هللاىضر ةديرب نع * نتفلا
 ارشعهدحا ولابمكل بتكي هللالوسر لزتف نارثعيو نانشمي نارمحا ناصيق امهيلعو نيسحلاو نسحلا ءاغ

 نو اتامىلا ةئايعبس لأ ١ نإ هاقدص لا تان انيب'ابيسسوو ايلف ردا ل ا
 || ىتح ىبصا لف نارثعيو نايشمي نييبصلا نيذه ىلا ترظن ةنقف مدالواو مكلاوما ةدايزلا

 هللا اوعيطاف ( كلارك ىلاءتهلوقو * بيغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلاهحرخا امهتمفرو ىندح تعطق

 متقطاىذلاب ( متءطتساام) | قح للااوقتا هلوقل ةضععان ةيالا هذهو متقطا ام ىا © متهطتساام للااوقتاف 9
 اد راام « اونساو) « اوقفناوإل# هنع كاهنيو هب كمأب اهن هلوسرلو هلل ىا # اوعيطاو اومعساو 9 هتاقت
 للا كسماام ( اوعيطأو ) | هللاةعاطوف متقفنا امىا 46 يكسفنال اريخ ف هيكسما ىذلا هللاقح مكلاوما نهكا

 ( اوقفناو )هلو_سرو | للاوضرقت نا 8 هريفت مدقت  نودخلامه كئلوأف هسفن عش قوي نمو
 ىف ىلاومإب اوقدصت || نا ىني سقت ةبيط عم لاللان م قدصتلاوه نسحلا ضرقلا م انك

 (مكسفنالا ريخ) هللا ليبس مزح ىا 7 0 هفعاضإ 3 فاشنالاب هيلا نيب رقم 0 اوقفت ىااوضرش

 0 هاش كالوش رابح 07 0 2 هاتي محا
 نودانلا( نوؤقملا هكئاواذ ) هلا هلام ءلاشو هس ل ل هنع عفد نك 6 3 قوب :نهر ) اهك ايمان

 هله ) مل هفعاضن ( مكب ولقن . اقداص | ايست 0 م رف) 4 دصلاىف (هللا | اوصر هنا ب اذعءلاو ليس بلا ند :

 فاعضالا ند هللا ءاشام ىلا فلا ىنلا ىلا ةئامعس ىلا نيعبس ىلا عميس نيبام تانسا ىف م ل هفعاضيو



 ل 0 ولا

 هلع ىلوو هب هيذك نم ىلعه رص ىت -- ةناع 10 و هيلع هللا ىلص هللا لوس رل ثعل )0 نوف ولا لكوتيلف هللا ىلعو

 و نت نيداعي احاوزا جا اوزالانم نا ىا ) مكلاودع ؟دالواو مكجاوزانم هلاك نذلااع ا اي /

 3 اهيح دالو الاو 00 ودعلل ريع ثلا ) مول 000 مش نإ نوداع اذ وا دالوالا 9

 0 نع اوضرعت(او 0 1 2 مواباقت ١) دور تلاو ومالا 3 ملو هزاز لعويس حلل

 ”ناذلااج ءااي # كاذ ىذتشإ همم لكلا راب مهناعا نال 6 نوئمؤم ا لكوتلف هللا ىلعو

 مكمصاخيوا هللاةعاط 0 0 00 ٍ 7 ١ ودع دال وا و مكجاوزا نم نا او

 مهلونذ نع 6 اوفءتناو# مهلثاو وْغ اوئماثالو 4 ىررذخا نو 2 نيدلا سما ف

 اهئافخاب 6 اورفغتو # اهلع بيزثتلادرتو ضارعالاب # اومفصتو إف ةقاعملاكرتب || لنا لبق مكنعر فكبو
 1 نع رجلا اودارا

 | اورتدتو ( اورفغتو )

 روفغ هللاناف ) مهبولذ

 مكيونذ مكلرفغي ) مر

 لضفت و متامعام لثع مكلماس هل 3 مي>ر رو وُثَع هللا ناف 0 اهف مهم رذعم ديهكو
 | 3 م.

 46 ملظع ك6 1 9 مكل راستخا 6 ةنتقف كدالواو مكلاوما امنا #9 مكبلع مهالدواومهجاوزا مهطتف
 ١ 5 و 1 وعصل ولو

 اونما نيذلااهيا ا 58 للا ءل هل وق د 2 0و لكل هللا ىلعو 0 وه الا دوصقم

 لاحر ءال وه لاق سامعنب نع # مهورذحاف مكل اودع ؟دالواو مكجاوزا نم نأ ع 5 هل ا . .

 مهدالواو مهحاوزا ىب داق مسو هيلع هللا ىلص ل واب نااودار ,او ةكم لها نه او ٍسأ

 ال اوفقوو مهل اوقرف

 اوارو كلذدعب اورحاه

 ْ اوههفادك ضوعتسالللا
 - هيلع هللا ىلد هللا ل وسر اونأ الف ساو هيلع هللا ىلص ىنلا ا :نآ مهوعدب نا اا انا

 اونمآ نيذلاامبا اي ىلاعت هلال زئاذ مهوبقاعي نا اومهف ن .دلاف اوهتف دق سانلا اوأر ل

 ا عادلا رجا لا مهو رذحاف مكل اودع مدالواو مكجاوزانم نا مكلا ومآ امنا) وفعلا هل
 هوعاطاف مكقارف ىلع انلريص الف مكمالسا ىلع انربص مهل اولاق هنعو * ع نسح || :. ءومالب (ةف ؟مالواو

 ناو © ةرجلااوعدنو مهوعبطت نا ىا مهورذحاف ىلاءتهللا لاقف ةرجملا ركزو ماد نر

 رجاه م رجا ملو دلولاو لهالا ىلع ماقا نوف اذه # اورذغتو اوحفصتو اوفعت لفعا ةالبالو ةيرجلاو
 206 04 كي وا 0 000 1 3

 هدلوو هتحوز بقاسعي نأ مهف نيدلاف اوهقف دق ةرجاب هوقبسس دق نيذلاىارف | | دنع ياو ) امهنم

 0و

 هاف ريم مهيصي الو مهيلع قفتسالو هب اوقل امل ةرج# نع هوعنمو هوطبش نيذلا هام ىلا
 ىجيشالا كلام نب فوعىف تازن راسي نب ءاطع لاقو مهنع فيفلا و وفملاب هللا 0 كلذو

 قربف انعدت نم ىلا اولاقو هوققرو هيلع اوكب وزغي نادارا اذاف دلوو لها اذ ناكو

 ىلع مايا مهلمح م كل اودع ؟دالواو مكجاوزان ,م نا ىلاعت هللالزئاذ ميقيف مهبلع

 الف ىا اورفغتو اوحفصتو اوفعت ناو مهنم اولبقت نا ىا مهورذحاف هللاةعاط كرت

  ىا  ةنتف ممالواو مكلاوما امنا حر روفغ هللاناف 1 0 ىلع مهوقاعت |
 وا عنمو مئاظعلا ىف مهبسب نافالاعش دقو ةرخ ل هك راسلوا تاب |

 لكوتاف هللا ىبعو (

 نينم واىلعو (نوئمؤملا

 ىلعال هللا ىلع اولكوتينا
 ) اوما ناتلااعا اب) هريغ

 - : 1 0 0 َ 1 :1 تسلا 2 مح 2 : 86 هيلع هللا ىلص 0

 _ةنللا ىنعي © مظع رجا هدنع هللاو 88 كلذ وحنو هل لام يرفعو مارح لوطف | ت1
 ]| ( لاو ) (مهورذحاف ) داسهجلا و ةرجملا نع كودصنا ( مكلاودع) ةكمب نيذلا ( كدالواو
 (اورفغتو ) مهوبقاعتالف اوضرعت ( اوحفصن و أبا مهدصنع ( اوفعت ناو ) داهجلا و ةرجهلا نع اودع ا

 ةيوتلاىلع تام نم ( حر ) بات نمل( روفغ هللاناف ) ةئيدملاىلا | ةك4م اورجاه امدعب مهونذ اوزوات

 0 داو دابا و. ةرجملا نع موعتم ذا مك كل ةيلب ( ةنتف) ةكع نذلا ( ممالواو مكلاوما امنا)
 داهجلاو ةرجب#لانع هدلوو 75 هل لو هللا لبس ىف دهاحو رجاهن ا ( مظع ) باوث



 زوفلا كلذ ادبا اهيف نيدلاخ راهنالااهتحن نه ىرجت تانج ) ىماشو ىندمامهيف نوتلابو (هلخديوهت ايس هئعرفكي)

 ضرصصو ةدش ( ةبيصم نمباصاام ريصملا سئبو اهيف نيدلاخ رانلا باص! كئلوا انتاياب اوبذكو اورفكنيذلاو ميظعلا
 هللاانموي نمو ) هبصت نا ةيصملل نذا هلاك هتئيشمو هريدقتو هلع ( هللانذابالا ) اهىضتش ؛ىْموا لهاتومو
 دهم وا رياو ةعاطلا نمدايدزالل هحرش وا نوءحار هيلااناو هللان| لوش ىتح ةييصملا "6 عاحرتسالل (هلق دع

 0 او ركش ىلععا نال ابص كلتا نأ 1 نعو هبيضيل نكمل ءاطخا امو 3 نكي مل هباصإ امنا هد

 وهالا هلا ال هللا ) ( نراغنلا ةروكس) لق دك ةو غيلبلا» لا هيلع 6-5 55 0 5 (نييلا غالبلا 0

 ًارتو # ادا ا ا 8 00 7 هنا هع رفك #
 نيرمالا عومم ىلا ةراشالا 0 4 مظعلا زوف كلذ 9* امهف نونلاب صاع ن او عفان

 نيذلاو 9 عفانملاب باجو راضملاعفد نه حاصلا ع بارع هلال مظملازوفلا هلءج كلذاو

 ةباالاو اهناك © ريصملاسّنبو هن ندلاخ رانلاب اا كئلوا انتي اب اويذكو اورفك

 هر دشن الا ةلانذاب الإ ةيضمورم ناتكصا ام 8 ه] ليصتتو نانشإ نا 001

 ىرووراظ مواح دنع عاجرتسالاو تانثل © هل دهب هللا ع نق نمو ف هيداراو

 زمهلا اي هس هقس ةّشرط ىلع بصالابو للعافلا ماقم هم 2 لع عف رلاب هلق دهب

 هللا اوعيطاو## اهلاوحاو بولقلا ىتح #ميلع ؛ئش لكب هللاوإلا نمطيو نكسي ىا
 الور ىلع امئاف #8 هيلع سأبالف ماو ناف ىا * ماو ناف لورلا اوعيطاو

 وه الا هلال هللا لف غلب دقو غيلبتلا هتفيظو ذا © نيبملا غالللا |

 ادبا اهذ نيدلاخ راهنالا احن ند 000 تاّح

 3 انتياباونذكو 9 هنردقو هللاةمادح وب ىا و

 "نب دلاخ رانا باكا ك

 هلخديو هتائيس هنع رفكي #9 كلذ
 نءذلاو مظع ءاازوفلا كلذ

 كتئاوا وز 0 ثعلا ىلع ةلادلا ىا

 قدصي ىا 0 هللا نمؤينهو 1 هتداراو هردقو هللاءاضَش ىا #0 هللاز نذاب الا ةيصم

 هردقوهللاءا طش الا كلذ وو كا 03 هم اضم هن صلال هنا

 ن٠ باصا ام ريصملاسكيو اهيف نب

 اهذوا ضصوا توه ن

 امو هئافلا نكي مل هباصا ام نا ملعب ىتح نيقيلل ةقفوي ىلا 14 هيلق درب 9" هتذاد |

 ءاخرلادنع 1 هباق دهب ليقو هردقو 0 هللا ءاضقل ماس هبيصيل نكي ل ءاطخا

 * لكب هللاو 9 ءاللادنع ربصلاو

 ا 4 0 00 مو للان ع هب ءاح اهفىا لوسرلا

 الو دوبعم ال ىا 5 وح الا هلا ال هللا نيم غالبلاانلوسر ىلع امئذ 9 هيلا كاعد ايف

 0-1 هبر نيبو هيب ايف

 هبونذ رفغي ( هتائس هنع

 (تانحهلخح دي و)د.ح والاب

 4 7 نهىرخن ) ناناتسلا

 وه

 را رانا ( راجنالا )

 نيللاو للسعلاو ءاملاو
 نيم.قم ( اهف نيدلاخ )

 الو نوتوميال ةنلايف
 كلذ ادبا) امم نود>رخم
 ةاجتلا ( ميظعلا زوفلا
 ةنجلاب اوزاف ةرفاولا

 نيذلاو) راناانم اوو

 ةكم رافك هللا ( اورفك

 0 1 اناودكو
 سو هيلع هللا ىلص دمحت

 بادكاكئاوا) نآرقلاو
 نيدلاخ) رانلا لها (رانلا
 راثلاىف نيميقم ( اهف

 نو-جحرخالو نونوميال
 يشل سيول انهنم

 مكلها و مكندبف ( ةييصم ند باصاام) رانلاهيلا 4 0 نير اخو 08 اوراص ىذلا ةرخ . الاف عجرملا

 اذا لاّشو ريصلاو اضرال (هءلق دم ) هللا نم ةيسصملا ىر( هللاب نءؤي نمو ) هاضقو ( هللانذاب الا ) مكلاوماو

 هللاو ) عاجرتسسالل هباق دهب عجرتسا ةبيصم هتباصا اذاو رفغ ماظ اذاو ربص. ىلتبا اذاو ركسش ىطعا
 لاشو ننسلاىف ( لوسرلا اوءيطاو ) ضئارفلاىف (هللا اوعيطاو مهلع) اهريغو ةبيصملا ند مكبصي ( ئث لكب

 هللاىلص دمحم (انلوسرولع امئاف) امهتعاطنع ( متيلوتناف ) ةباجالاب لوسرلا اوءعيطاو ديحوتلا ىف هللا اوعيطا

 هلدلو ال ( وهالا هلال للا ) اهنولعت ةغلب مكل نيسب (نيبملا ) هتلا_سرل هللانع غيلبتلا ( غالبلا ) ماسو هيلع

 هل كي رش الو



 يي

4 0 , 
 0000 ب 0 اعلا 0 ا دويل ةلاحمال 0 مهلليق

 0 فرظلا بصتا 0 5207 3 ا .انورسشلا ونال رجلا 0 00

 هللا ىلع + كلذو م ةازاحلاو اك 1 مع عنو دل مث 3 207 2 مدق رك ذارامساب وا نؤينتل
 ٌرُمَع « هلوسروةللاب اونم اذ 9 ةماثلا ةردقلا لوصحو ةداملالومقل © ريسب || م انت تارا

 هسفنن ىهاظ هزاجاب ةلافاثأا رقلا ىنعي انلزنا ىذلا رونلاو 0 مالسلاو ةالصلا | 0 0

 موب # هيلع زاجف « ريخ نولمست اع هللاو © هنامو هحرش هيف هل وهو ( نباعتلاموي 2

 أ عملا مويل ل كمسجت بوقعي أرقو ركذب ردقموا نؤبثلا فرظ © مكمسجم || د0 نان“ د
 3 نااغتلاموي كلذ © نيلقثااو ةكالملا عج عمجاو ءازلاو 0500 ةنان' لحال نيغي نا وهو ةراجح' ىف

 دا ل !مهضعل

 نكات لل ا ن2

 ءادعس اوناكوا اهوار
 لائم ءاقالال 27

 اهنولزني اوناكىتلا ءادعسلا

 ىف درو امك ءابقشا اوناكول

 موب كلذ ىنعمو ل

 سانلانءاغش دقو ناغتلا

 ماظعتسا مويلا كلذ ريغىف

 نباغتلا وه هنساغت ناو هل

 كلوت ناغتلاوهو قيقحلا نباغتلانا ىل دع ةلالدال هيف ماللاو اا نياغتن هل اعيسم ٌ

 احلاص المع ىا «الاص لمعيو هللاب ع ندا نمو 9 اهءاودو اهمظعل ةرخالا

 صا ىا ريس هللا ىلع كلذو ملمع : 98 ن ار *« نؤدتم 3 3 ةمايقلامونىا

 ةيضاملا ممالا لاح ركذ امل © 0 و هقار أوم 4 © ةلايقلا زن نانئفتطاو تقلا
 لزنام مكب لزني الثل هلوسرو هللا ملا آد 6 لآ باذعلانم مهب لزنامو ةبذكملا

 اف 17 يل هلأل اروتءامس نا رتلا جنا ائلزا عتلاروناو ةبوقعلانم مهب |

 علطم هنا ىنعي *© ريبخ نولمعت امب هللاو © ةلظلاىف رونلاب ىدترباك لالخلا تالط

 مكعمج موي 9 لجو نع هلوق * هوفاحو هوبقارف اعيمج مكلاوحاب ملع مكيلع | 0
 :تاوعسلالهاو نيرخ الاو نيلوالا هيف هللا عمجم ةمايقلاموي ىنعي * عملامويل ا

 ب : . 52 76 5 5 0 1 ةفص ( اًطاص لمعيو هللا
 هلهأ نيع نه نوشملاو نيع دف هنو نود ىثلا دخا اذا هنا كلذو ةرا#او

 3 00 ع : ل اهطاصالمع ىآر ردصمالا
 كنمولا رهظف ملسا ول ةنلاىف لزيمو لها هل رذاك لك نال كلذو ةخلاىف كلزامو | تتتتبسشسخ :

 ليقو ناسحالاىف هريصقتب نمؤم لك نبغ رهظيو ناسمالا هكرتب رفاك لك نيغ ( نؤبنتل مث ) توملا دعب
 امدلاىف (ملامعاع) نريزعل
 وه ليقو اذه نم مظعا نيغالف نومعس ةزلاىف | موقو نودع 5 الاى اموق نا ا ) 0 5
 ٌ كاذ . 2

 لاو هملاظل اًساَغ ةرخ الاىف راصف انثدلا ىف نوبغم مولظملانال ملاظال مولظملا نيغ | 0 77 8 ١)
 ريل هلل ثم عم

 0 ا 101 يرفع لحق قارك دعو هللا ل عيل ف ننلا ١ سا ماا
 مكلداله نيئم ٌؤملا قح ىف لاقو ةرفغملا باذعلاو ىدهلاب ةلالضلااورتشا ىلاعت لاقف | كا 0 ( رسل 1ك

 ك1 ةنكلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملانم ىرتشاهللانا لاَقو ةراحن ىلع تعيلاب ل وار قا لس

 السرلا». تءاحام ىلع © هاب نمّوي ندو 99 نينمءلاةقفص تححرو نيرفاكلاةقفص 00
 ىلع تومي نا ىلا هنامباىف ىا # الاص لمعيو # رانلاو ةنملاو ثعبلاب نامالانم «( 8 قنا ناكل (رونلاو ) توملادعب

 (كلذ) مكممجي) ةمايقلاءوي وهو(موي ريبخ) رشلاو ريخلا نم 5 ولمعتاجب هللاو) مالسلاهيلع دمت ىلع ليربج
 غ1 ىف هلزانمو همدخو هلهاو هسفْمس رفاكلا نيغي (نافتلاموب كلذ ) نورذ الاوزولوالا هيف عمتجم مول (عملا ميل

 زيغيو ىفاكلا نود نمؤملاهثريو ةنْلاىف هسفنن رفاكلا هيفنيغيو هلزانموهلهاب رفاكلا نمّؤملانيغي لاش و نمؤملا هثربو

 صلاخ (اًلاسلمعيو) نا رقلاو مالسلاهيلعد محب و(هللب نمؤي نمو) هملاظ ىلع هتائس عضووهنانسح ذخاي ملاظلامولظملا

 7م



 قد نأ دق هلق فارع تانرلاو 0 ملل ا ل ا
 رفاك مكلف هلوق دعب هركذاملكو ديعولا رركت ىنمىف ماعلا ري رك وا 0 ء.ثىلع"ىرتجيالو ردو ١"

 باطخلا ( كتأي لا ) هتمعن ركشتنالو 8 م 3 راكناو ئقكلاىلَع .ديعولا مم نمو: كتنو [
 اوقاذ ىا ( مهما لابو اوقاذف ) طولو لاصو دوهو حون موقىنعي (لبقنء اورفك نيذلاأب ) ةكم رافكل

 ايئدلاف ءوقاذ ىذلا لابولا نم ركذ امىلا ةراشا ( كلذ) ىقءلاىف ( ميلا باذع مهلو ) ايندلاف مهرفكلابو ٠
 ب 0 تناك) ؟ناغتلا ةروس) ثيدحلاو نا ثلاناب (هناب) هك[ "0/9 زقم> ةرح الاىف باذعلا نم همهادعاامو

 معلا ىلع ةردقلار يده مده و ةدحاو لكلا ىلا لعل
 اولاقف )تازجأ, (تاذيبل هتردق ىلع تاقولخا ةلالد نال

 0 0 سلا 5 كبايملا # ءاحالا ضءس صاصتخالاو ناقتالا نم اهيف اب هلع ىلعو تاذلابو الا

 00 0 ةالصلامهيلع ملاصو دوهو حون موقك 86 لبقنم اورفك نيذلا أبن » رافكلا اهيا

 8 000 هز لقتلا هلا ا انذلا ىف هرنك ررط 5 مهرما لابو اوقاذف #8 مالسلاو

 قلطا 520 ) # ميلأ باذع مهلو 9: زاطقلا ليقثتلا ارطللا لياولاور ةدعلا ىلع لقشي ماماعل ليبولا

 0 1 0 ببسي # هناي 8 باذعلاو لابولا نم روكذملاىا # كلذ # ة ةرخ الاف

 54 انودهب رشبا اولاقف 9 تارججلاب 0 تانيا مهلسر مهينأت تناكوف

 00 , اورفكف 9 مملاو دخحاولا ىلع قلطي ضلوا لمش كفرا نوكينا اويجلو
 معز) هعنص لع (ديح) | السضف ءوش لك نع # هللاىتفتساو # تانيللاو ريدتلا نع ٠ اولوتو 8 لسرلاب

 لهاا ( اورفك نيذلا | كك هدمح ىلع لدي © ديح ف اهريغو مهتدابع نع # ىغ لاو ف مهتعاط نع
 كا عوار كب ىلا ىدمتييكلذاو معلا ءاعدا معزلا # اوئعس نانا او رفك نذلامعز # قولخم
 0 1 لم عدو 6 قمبتلىبر #2 نوئسسالبىا 5 ىلبلقأ# هزيحىفام عمنا. امهماقم ماقدق ونيل وعفملا

 هزيحىفامعمنا(اودعس نا ||| هلوق * ميلع ئىش لكب وهو نطابلاو ىهاظلا هلعىف ىوتساف ةيفاخ هيلع ىنككال هلا
 هريدقتو نيل وءفملاماة+ماق || ريخ ىنعي 2 لبق نم اورفك نيذلااين 9» ةكم رافك بطاخم 5 كأي ملا ف ىلاعت
 ( لب لق) اونمبب نا مهنا | باذعلان« ا ام وهو مهلامعا ءازج ىا 4 مهرها لابو اوقانف ) 8 ةيلاحلا مالا

 وهون دعب امل تايثا وه ]| نم مب لزت ىذلا ىا 1 كلذ 9 ةرخ الاف ىا * ميلا باذع مهاو د ايندلا ىف
 انانتل نو ) كملا 3 انعم © اننودهب رششبا اولاقف تانيبلاب مهلسر مهينأت تناك هناب 98 باذعلا

 نهو ىد 0 لوانتيل

 مهعاطو مهلاعا هتاج

 ناف نيعأاب رايخالادك١ اور كت مهمالحا ةفازع# ومهلوقع ةلقل كلذو ارمش لوسر رلإ نو 0 اماكن

 ا لأ سام تل أ 4 اولوتو 9 اوركتاو اودع ىا © اورفكف © .ارخ مهدوبعم نوكينا

 وه تلق هوركلا ؛ئىش || نع ىا © ىنغ هللاو #9 مهتدابعو مهناميا نع ىا # هللاىفتساو # اوضرعا
 مظعا هب ددهتلا نال رتاج || ىلاعت لاقف ثمبلا مهراكتا نع ىلاعت هللاربخا مث هلاعفايف ىا 6 دج #9 هقلخ

 هن اكف باقلاف امقوم 0 ناعبتل بدو ىل 0 دم اي مهل ل ىا ىا لق اوثعم نانا اورفك ن كلا معز و

 مالا نم مىلقو 4 ) لشق ه4 ادرثكا ءذلا ( ربح ) ا ( ككل 211 لهااي (ىتأي 1( رشااو ريا نم

 ) ملا باذع مهو ) كالهلاو باذعلاب انكدلاىف مهما ة ةياووغ (مهسما لابو اوقاذف) مم لعق فيك ةضاملا

 (رشبأ اولاقف) تامالعلاو ىهنلاو سمالاب ( تانيبلاب مهلسر 0 تنامذلا اي) باذعلا ( كلذ ) ةرخ الاف عبجو

 اوسع"( واوتو) لا رلاو 0 ديحوتلا ىلا انئوعدي ( انلودهي ( انش سدا

 هلاعف ىف دوم ( ديمح ) مهنامبا نع ( ىنغ لاو ) مهناعب | نع (اىغتساو» .تاي'الاوب لس رلى شكلا, ناعالا نع

 (نثعبتل برو ىلب) دمعاي 1 0 كولاذِع نم ((قشنب نانا: افك (اورفكنيذلا معز) هدحخو نمل ديمحلاشو
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 وه ىنملاو مكلمع نم امه نيللا مكتامباو مكرفكب ريصبو ملاع ىا ( ريصب نولمعت امب هللاو) هلوقديلع لدبو
 افف نيركاش مكمجحاب اونوككتنا بج ناكو مدعلا نع داحتالاو قلخلا وه ىذلا علا لصاب مكلع لضفت ىذلا
 نم لوقل در وهو مهف رثكالاو مهلع باغالا هنال رفكلا مدقو نمؤم مكتمو رفاك مكنف امنا مقرفت مكلاب
 تاوعسلاقاخ) هب نهؤ» مكنهو ةيرهدلامهو قلحلاب رفاك مكتف قلخ ىذلاوه ليقو نيتازئلانيب ةلزنلاب لوشب

 نيفلكملا راق« اهلمح نا وهو <20 ةغفلالا ؟نورسشعلاو نماثلاءزيلا) ةمكحلاب ( قلاب ضرالاو

 مروصو) مهيزاجفا ولمعبل
 ىا( «رودص نسحاف

 ناويللا نسحا مكلمج

 ناسنالاناليلدب هاماوهلك
 هتروص نوكت نأ ع

 نه ىري ام فالخ ىلع

 نسحا نهو زوعلاراش

 ا.صتنم هقلخ نا هتروص

 اههدناك نمو بكنم ريغ

 ةقادلا يمس ةروصلاهوش.

 نكلو مْ ةحاع# الق

 تاتقملط لكع نطل

 اهتوف امع اهطاطخالف
 ريغ ا_مكلو ملمتسن ال

 نسحادح نع 32-

 ن ايش ءانكتلا تاتو
 نايبلاو لاما امها ةياثال

 اونسحاف ( ريصا!اهللاو )

 «روص نس> اك رئارسس '

 تاو4سلا ىفام ملعي )

 نو رمست ام ماعإ وضرالاو

 ميلع هللاو نوكاعت امو

 لعل هين ) نودع! |ةاذب

 ضرالاو. تاوعسلا ىفام

 نم ( نولمعت اع هللاو )

 قلخ ريصب ) رشااوربخلا

 مث نمؤ» مكتمو رفاك مكتف لاقف مهلعفب مهفصومن قلخلا رك ذهللانال اونءا و اورفك

 هقلخ هللا ناب ىا رفاك مكنف ليقو بكاوكلاب رفاك هللب نمؤم مكتمو بكاوكلاب |
 ىلاعآ هللاناهيفلوقلاةلمحو هقلخ هللاناإ ىانم ؤممكنمو عئابطلاباداوةيرهدلا مهو

 هللاقلخدمب نمؤملاف هتئيشميو هللاربدقتب هرايتحاو هبسكورابتخاو بسكنيّشرفلانم |

 ىفام ملعب 9 ةمارقلاف عجرملاىا # ريصملاهلاو ف اهلك او ةروص نسحا نامنالا |
| || 

 ةروص نسحاب امهيف قا امةلمح نم كر وصف #8 كر وص نسحاذ روصو ةغلانلا ةمكسملاب |

 مكلعج وتامدبملا صئاصخ ةصالخم مكصخ درعا اسرر وك كح ز ثيح
 باذعلاب خسمال ىتح ؟رارسس اونسحاف 26 ريصملا هيلاو #9 تاقولخلا عيمج جذومنا
 ميلع هللاو نوناعت امو نورستام ملعلو ضرالاو تاو ىف ام ب م«مهاوظ

 ىضتقملا ةيسن نال امزح وا ناك ايلك لعب نا عصام هيلع نم الف * رودصلاتاذب

 مهو اهل مهقلخ الها راثال قلخو مُئابآ بالصاىف مهو اهل مهقلخ الها ةنجلل قلخ
 ماسو هيلع هللا ىلد هللالوسر نا هنع هللاىضر سنا نع 6ق) مهنا بالصاىف
 اذاذ ةغضم بر ىأ ةقلع بر ىا ةفطن بر ىا لوقيف اكلم محرلاب هللالكو لاق
 لسحالا اف قزرلا اه ديعس ما ىتشا ىثا ما ركذا براي لاق اهقلخ ىضّش نا هللادارا

 مث قلخلاقلخ ىلاعت هللانا ةب الاىنممىف ةعامح لاقو هما نطبىف وهو كلذ بتكيف

 «قحلاب ضرالاوتا وهسلا قلخ- إل مكلامعا بسانبامب كلماعيف «ريصب نولمتتاعهتلاوإ# ١

 نهؤم هناح رفاك مكلف لاق هنا ىردخلا كليه يبا نع ىورف اهلواتىف اوفلتخا

 نم ٌومهللاب رفاكمكنف حابرىبا 3 ءاطعلاقو هقاعلا قرف هنايح نم وم مكتموةبقاعلا ىف

 دحاو لكلف ابسكو هلالعف هناياو نمٌّؤملاقلخو ايسكو هلالعف هرفكو رفاكلا قا

 هللاقلخ دعب رفاكلاو هئم هلعو هيلع هردقو هنم كلذ دارا هللازال ناميالا راَتْحي هايا

 نف ةنسلالها قيرط اذه هنم هلعو هيلع كلذ ردق ىلاعت هللازال رفكلا راتخم هايا

 انواع اع هللاو 9 ةيرالقلاو ةيارحلا بهذم نما طسو قلعا ناسا اذه كلس
 قحلاب ضرالاو تاوعسلاق لذ 8 نمؤملا ناعاو رفاكلا رفكب ملاع هناىا * ريصب
 هلثم دحوبال هحو ىلع رود مكحاو نشا هنأ ىا 3 كروص نسحاف روصو

 ةروص نا اذه ملع دقو ءاضعالاق ةيسساتملاو ةماقلا نسح نه رظاماو نسحلاىف

 ءاتم» © رودصلا تاذب ميلع هللاو نوثلعت امو نورستام ملعيو ضرالاو تاوعح

 فضلا لا 37 وصو ) ءانفلاو لاوزلل لاّشو لطاللاو قحلا نابتل (قحلاب ضرالاوتاوءسلا

 ا ضعالا لاسو نينذالاو ٌنينعلاَو نيلجرلاو نيديلاب ؟رود مكحالاّهو تاودلارؤص نم ( .؟روص نسحاف.)

 |. رربكاع ماو ) قلخلأنمإ ( شرالاو) نأ« (تاوملا ىلع لطز) ء رتل إو تح رلل' ( يما هللاو)
 .بولقلا ىف اي ( رودصلا تاذب ميلع هللاو ) لمعلانم نورهظتامو (« نوتلعتامو ) لمعلا نم نوفختام

١ 



 رع ا نباغتلاةروس ِ باوصلاب م دعا هللاو كاع هللا ءاقلل ادعم -الاو بح اولا ةدهع نع جورالاىلا ةعراشلا]

 ىلع وهو دجلاهلو كلملا هل ضرالا ىف 7 و تاومسلاىفام هللعبسا ) (ميحرلا نر لاهللامسا © اهف فلتخم هبا

 هلة قيقا ىلع كلملانا كلذو لحو نعهللايد ا وكلا !صاصتخا ىلع امهمعدقتب لديا نافر 1 مدق ( يدق اوشا لكلا
 كلل امأو هتم اهعورذو ؟قئاقتلاةراوس) منلالوصانال دما اذكو -*4 91لا/زح هب مئاقلاو ءىش لك 'ئدبم هنال

 عسا تطياستف هريغأل د( لاو دلما هيلع يتلا نع © ةبعلاف انا ناو ءايلإ ركب سا ارتد
 جول مع اس | ١ «ةرحع قاماهتراهه فاح نانا ةدوس) 11 قاقنلا نم ؟ىرب خيقفانملاةروش | ناب دادتعا هريسغ دقو

 ىا ( نمؤ» مكمورفاك مد مم حرلا نمحرأا هللا مسن ع
 هللعافورفكلاب تا مكتف | ««دجلا هلو كلملاهلؤ# انت 0 !ء اهتلالدب * ضرالاىفاموتاوعسلاىفام هيد |

 هللعافو ناعالابتا مكتمو ١ لك ىلع وهو 8 ةقيقطلا ثيح نع هب نيمالا صاصتخا ىلع ةلالدال نيفرظلا 2

 ندع ونسوا ]| هطدا اهل عرش مث ءاوس ىلع لكلا ىلا ةردقلل ةيضتقملا هباذ ةيسن نال 04 ردق 'ىش
 ركزي ىلا ةروبسلا نىوو» || هيلع هلام اهلا هجوم .ءرنكأ زدقم « رفاك كنف مكقل> ىذلاوه 9 لاقف
 ةيندمو هكم نباغتلا اهمف هيلا اهوعدب امل قفوم هناعا ردقم 04 نهم 0 هيلا وعدي ال ققوم هناا ردقم 6 نمؤم مكظد# |

 اناظر رقع ةيئاك 1 هللاورش و ١ ريخ ند هامع لماع لكلا ع 2 باطخ وه ل 3و ىزامو 0 ا لاساف

 نوعبداو ىدحاوناّام ملعا ىلاءثو هتاححس

 00 00 2 ةكم ىه ليقو قا الا لوقا ةيندم ىهو نياغتلاةر رس ريسفل 1

 000 ميداطإب * اون لا اونما ١١ نيذلااهيا اي ىلاعت هلوق نما ا ثاللث اللا 2 مل أ ج هكجاوزأ نم نا اونم

 ( دل عبسي ) ىلامتهلوقف | 6 ىدحاوناتئامو ةيا ةرشعىنامث ىهو تايا ثالث رخا ىلا ؟دالوأو ©
 اشو هلل اك لوش

 ل ل 4 ا * افر 00
 (تاوعلاىام) هلل ركذب

 (ضرالاىفامو) قلخلا نه م2426 ميحرلا نمحرلا هللا مدل وجم

 ىح ئش لكو قلن م | ىنيب * لا كلما هل ضدالا امو ناوعسلاى فام هو عبسي 9 لجو تع هوق ؟ *#
 _ لا 0 ا و 35 مش نط ١> فرصت ءاشن فن 50 مى فرصتم 9

 ركشلا(د و 0 ا "اف لاح 0 ىلع دمحن يالاوغوالتم اهلك مال

 تأ وعملا لها لع ةئلاو ['
 ١ الل ءاشاك ءاشام لعش ىلاعتو هيام هنأ ىعل ار ,دق 0 ا ىلع وهو #3 وهالا

 لها ىلع لاشو ضرالاو [ 5 ا 0 ٌ
 زرت الاواندلا سابعنإ ة # نمو منمو رفا م ١ ىذل مخل نا 5 عل 8 ماعز لاق فكما كمو رئك كش 000 0 اذماالو ملاكا

| 
 اع 0 ا ةمانقلا 5 .ء ا م "1 ل ص هللا

١ 
 ايدلا ما نه )2 م ل رذاكو 8 1 كه 3 مو ش) مهد 1 7 ارفاكو مدا ى

5 3 0 0 

 لها نإ و 5 َ "لاو | هللانا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا 6 ىلاعت هللا ىدر ةشئاع ٠ نع و ل

 8-0 ن 1 د سس حس حسم 23 ٠

 ( نءؤم م 2 ةنالاعلاب ) 0 مكنف ) بارت ند م مدأ اف مذا ند (مكقاخ ىدلاوه 000

 4م 10 7 وهو ا ند م 5 ناعالا ىل أك رح وهو 0 هّول ن ذاك مكلف لاشو ةيالعلاب

 وذو ةالملا ندم ةاربلا ن* م يق مو رفاكلا وهو ةيمالعلار 0 هر 0 ذاك ا لاهو رفكلا نع ١

 هناعاب قفان 1 وهو 3 "ااملا ن*و 5 ةر نا فاك 5 هناعاب صاخم ا نم هلك /



 نيدلآنع ايندلاب لفشلاديري ( كلذ لعفينمو) نآ رقلانعوا سما تاولصلا نع ىا ( هللاركَذ نع 3 مهوب
 ىف (نورساخلامه كئلؤاف) هداعم حالصانع هدالوا ةاضرمبو هلاوحا ريبدت نع هلاوما ريمثنب لغتشب نم لبقو

 ناب نأ لك نم) حاولا قاقثالاب "ذا رملاو _ضيعدالا نم ( ماقذد امم اوقفناو ) ىنافلاب قابلا اوعاب ثيح مهتراجت
 الوا برلوقيف ) قافنالاهيلعرذعتيو لاهمالا نم هعمس انام نياعيو توملالئالد ىرينا لبقنمىا (توملا كدحا

 [نادسال) ليلق نامزىلا (بيرق 4757 - لجاولا) (نورمشعلاو نماثلاع دعا فاو تر ءازاه (ىترخا

 ةرك دلاتاداسلا راسو هكا ركاذ نعا عبماقهالا واهريبدت مكلفشيال لا رك ار دنع الواباوجوهو مدس

 لعش ع نمو # لاقكلذلو ةغلابمال اهيلا ىه ال وهللا نع مهيمتدارماودو.ءملل ةرما نيتاخإ يوكو

 قابلاميظعلا اوعاب مهنال ؛«نورساخلا مهكتئاؤافإإم لغشلا وهو اهب وهالاىا كلذ نينمؤلاو هي الاونبتموؤلا
 لبقنم ه9 ةرذ هل اراخدا مكلا وما صعب 01 : ؟ اكزر م اوقفناو 00 افلا ريقحلاب نوك كا ليقو

 ىتاهمااله © ىترخاالواب رلوتف © هلئالد قر ىا © ثرلأ دخلا ىانَّنا ىلعافطع بصئاارورمعوبا

 «نيملاصلا نم نك | و# قدصتاف قدصانإ دسب ريغ دما * بيرق لجا ىلا » | ضوم ىلع مدل
 0 0 وا ردو هدب انوءاقلا مضوم لع اقلمللا نك | مزجسو كاراذتاب 7 رخا نا ليق هناك قدصاف
 حالصلاب ةدع نوكف نوكاو اناو ىلع عفرلاب ”ىرقو قدصاف ىلع افطع اب وصنم رخؤيناو) نكا ا

 # نولعلاعريخ هللاواهرمعر خا © اهلجاءاجاذا 8ةاهلهمب ناو اسفن هللارخ وي ناو## |ذا2 توما اذه وا

 كدالوا الو مكلاوما مكلغشتال ىنعملاو سلا تاواصلانع ىنعي *# هللاركذ نع
 هلام هلغش نمو ىا * كلذ لعش نمو # هللا ركذ نع نيقئانملا تلغسش اك

 اورثآ ثيح مهتراسحتىف ىا # نورساسلا مه كئاؤاف 8 هللا ركذ نع هدلوو
 لاومالا ةاكز ديرب ساسبع نبا لاق 4 ؟اقزر امم اوقفناو 9 قا للا ىلع ىنافلا
 لأسيف هتامالعو هتامدقمو توملا لئالد ىا © توملا ؟دسحا ىأينا ا

 قترتكملا (اهلحا اك
 ريبخةللاو) ظوفحملاحوالا

 داحنوامعي (نولمعت اع

 اذا مكنا ىنعملاو ىحنو

 نع توما ريخات نأ لَك
 هناو هيلا ليدسال امت هتقو

 ىلجا ل لبقو ىتلهما اله 1 ىنارخا الوأ ٠ 51 لوقف #8 ةمجرلا يلع لاو ةزاحالا لاف
0 9 

 0 لديو نيقفانملاف ةب الامن 5 لق كرار ىا 4 نيملاصلا نم 8 الاون ل ءريغووج اوت
 جحلا ازه حالصلاب دارملاو نينم وملا ف تلز ليقو ةعجرلا لا.سال نمؤللانا اده ةرجلا نع(هللا رك د نوف

 جحمملو جلا قاطاوا هتاكز دوي ملو لام هلزاكو تو دحا نم ام سابع نبا لاق 5 ا
 ع 1 5 ع 35 1 3 مهن نمو د # 35

 ىزاو جحا ىا نيملاصلا نم نوك او ةيالا هذه ارقو توملادنع ةعجرلالاسالا دلولا ولان

 لسا رشح نك رويال ىلا هنا قي © اهلخا ءاحاذأ انه هتارخوي ناو © 0
 نم | ىخم ول داهحلاو ةرجهلا نع

 ىلا بيحاو ايندلاىلا درول هلا ىنعي # نولمسآ اب ريبخ هللاو 9 هتدم تضقناو | (نورساخلا مه كئاؤان ) برجا | 1 يع اهب >> 4 5
 «اا 1 كارما رن 9 ائيطعا (كاقزر انقزر امب) هللاليبسف اوقدصت (اوقفناو ) ةب وقعلاب نون وغلا

 . ىتلجا اله ( ىترخاالوا بر لوقبف) توملا ناطلس ( توملا مدحا قاب نا لف ند )/ مكتاكر ارا لاقو

 هب جحا ( نيطاصلا نم نكاو ) ىلامنم كزاو ىلام نم ( جيك ايئدلا لخا لثم ( سرق لجا ىلا )

 "لاّشو رشلاو ريخلانم (نولمعت امب رييخ هللاو اهلحا ءاحاذا اسفن هللارخؤي ناو ) نيجالانمنكاو

 " قدصاف لوش نيقفاثملا ىلع ترسفنا ا هلوق امأو نيقفانملا نأشف انهه ىلا اوما نيذلا امااي هلوقنم لزت

 أ لمفك ىلامب لمفا لوس نياصلا نم نكاو ىناعا
| 



 (ضرالاو تاوعلا كارد هللو)' اوقزرقتب (( اوصنس قى ةقاالوسر دنع ند نع اوةفنثال نولوش نيذلامه

 نكلو (نوهتشال نيقفانملا نكلو ( مهيلع اوقفسنا ةئسدملا لها ىنا ناو مهفزار وهن مسقلاو قازرالاهلوىا

 قلطصملا ىف ةوزنغنم ( انمجر نل نولوقب )ناطبشلا مهل نيزباب نوذهيف كلذ نوهتغبالنواهاجبارضاو هللادبع
 ءداا واهلا ء عا نكو,( نييمؤيللو هل وسرلو) ةوقلاو ةلغلاى] 1( 2 تلا هنو .لذألا ام زعالان ح رخل ةئيدملا ىلا)

 نعو نيقفاثملاو نرئكللا . هيوذو ناط. 0 نا وهلاو ةلذملانا م كلذب ءاصخالا مهو نيئمٌؤلان هو هلسر ند ا

 ىذلا رعلا ومو مالسالا ىلع 4 نقةفانملا ة 2 مت تلا هئر -1 "و 1 -- هنيه ىف تا تاحخلاصلا ضع

 4 وطفتم قج هلال وجر دع ند وقفنتال 9 ٠ راصتالل ىا 6 نولوش نيذلا مهول ٍ
 مسقلاو قازرالا هدب *ضرالاو تاوعسلا نئازخ ول 9 نرجاهلاءارقف نوساأل]|

 نجح رخل ةنيدملاى لا انمجرنئلن واود 9 مهاهل كلذ © نوهقشال نيقفانملا نكل و
 ءام ىلع تاوزغلا ضعبف ايراصنا عزان' ايبارعا نا ىور 6 لذالا اهتم نعالا

 هللال وس ردنع نه ىلع اوقفنتال لاقف ىبا نباىلا اكشف ةيشخم .هسار يىلارعالا برضف

 لذالابو هسفننعالاب ىنع لذالا امم نعالاج رلف ةئدملاى لا انمحراذاو اوضفنس ىتح

 نجر ولوءفملل ءانبلا ىلع نجرذلو ءايلا حف نجري ئرقو ماسوهيلعهللال وسر

 فاضم ريدقت ىلع لاح وا ردصم تا ارقلاهذه ىلع لذالاو نعالابصنو نوالاب

 ةوقلاو ةلغلا هللو * نينئمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو 9 لثموا جارخاوا جر

 مهلهج طرف نم © نوللال نيقفانملا نكلو © نينمؤملاو هلوسرن هنعا ناو
 ةمالوا الو م كلاوما مكهلت ال اونما نيذلا لاي مهرورغو

 اوقفنثال نولوَش نيذلامه # لزأو ةيالا مهسؤر اوول هللالو_-ر مكلرفغتس

 تاوعحاا نئازخ هللو © هنع اوةرفتي ىا # اوضفنبىتح هللالوسر دنع نه ىلع
 الا هعنع الو هنذاب الا ايش ادحا دحا ىطعي الف قزرلا عئافم هدس ىنعي # ضرالاو

 هللوش نا ًايش دارأ اذا هللاصا نا ىنعي ©« نوهقشال نيقفانملا نكلو © هتئيشع
 قلطسللا ب ةورغ ارم ب ةندلا لا انور نال نراوظ ا ن0

 هلوسراو ةزملاهللو © هلوقب مهيلع هللادرف * لذالا امم نعالا نجرختل
 هيلع هللازلص هلوسر ةزعو هنودنم نع هتلغو هرهق ىلاعت هللاةزنف © نيئمّؤْمللَو
 نكت و ©مادعا ىلع مهايا هللا رصن نينمؤملاةنعو اهلكنايدالا ىلع هنيدراهظا ملسو
 زن الف ريسلاباتحالاق ةلاقملاءذه اولاقام اوملعولو كلذىا «#ن وملعيالنيقفانملا

 30 1 > لك اا اماباالا ث ى م لواس نافى دان هللا دنع ف 3 الا 4

 ْ مدالوا الو كلاوما ف كلعتالىا هلال اونآ نذل اي ىلا هت هلوق *

 ىذلا ىنغلاو هعم لذال

 نسحلا نع و همم رقثال

 امهعهللاىضرىلع نا

 ساناانا هللاق الحر نا
 لاق ابن كنف نأ ن

 هلع ةنكلو هينب سيل
 نكلو ) ةب الاءذه التو

 نذلااه-ااين ولعلال نيقفانملا

 مكلف شتال(مكهلتال اونمآ

 نإ ار( ىلاوسأ)
 اهرماريب دن ىفىعسلاو اف

 جاتا بلطو ءامنلاب

 ؟رورسو ( ؟دالواالو )
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 اذهلاق(نوا ود نيذلا مه)

 ) هللال وسر دنع ند ىلع

 رقفلاو ةحاحلاىوذ ند

 اوةرفتي (اوضفنب ىتح )
 ارك و هدنع نه

 نئازذ> هللو ) مهراعم

 ( ضرالاو تاووتسلا

 ( نوهقش ال ) هباكحاو ىبا نب هللا دع (نيقفانملا نكلو ) تابنلا ضرالاو رطملا قزرلاب تاومسلا نئازذ ح'افم

 (ةثيدلا لا انجل راى ) كوت ورع ا ةصاخ ىبا نب هللادبع اضيا اذه لاق ( نولوقي ) مهقزري هللانا
 فيعضلا ليلذلا (لذالا) ةئسدملا نه )ع امل نب هللاد- هع نوذعإ ىوقلا (نعالا ن> 0 هذه انثونغ نم

 نب هللادع نقفاثللا ىلع ةدذقلا تملا 0 0 ةزعلا هللو ) ماسو هيلع هللا ىلص ادمح نوع مسهأم

 دمك (1وتمآ نيذلا !مااي) قرا نب ديز ةضق:هيقو:نوقدسيالو كلذ ( نولشبالا نيتفانلا روكرز باك ل

 ةكي ( كمالوا الو ) ةكب ( مكلاوما ) مكلفشت ال ( مكهلتال ) نآ رقلاو ملسو هيلع هللاىلص



 سيتا 774 12 «نورمشعلاو نءاثلاءزجلا)

 وجر ةر شل اهمامز قلطتادقو بعشلايف ىه ىتقان ناككو قفانملا لوشن ىنربخا هللا
 ا اننا نس وو ققاسلا كلذ لم اف اه! (قالسف لاوأك ع اذوب تمشلا لق نومس
 ءامظعنم ناكو موءلاكلذف تامدق توباتلاز: ديزنب ةعافر اودجو ةئيدملا اومدق

 ديز لاق ةئيدملا ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ىفاو املف نيقفانملل افيكو دوهلا

 نيقفالا ةروس لجو نع هللالزئاف ءاحلاو مهلا نع ف التيبلا ف تسلح مرا نا

 هللا ىبص هللالوسر دخا تلزت املف ىلا نب هللا دع كا مرا ن دنيز قيدصتىف

 ف كلر ع( د كذاك قواو .كتدش دق هللانا ديزاب لاقو ديز نإ امو

 ةدش هيف ساللا باصا لمس ماسو هب هيلع هللا ىلد هللالو_سر ا انحرخ لاق مقرا

 نكللاقوهلو> نم اوضفنم ىتح هللا لوسر دنع نما ىلع اوقفنتال ىبا نإ هللادم ءلاقف

 ماسوهياع هللا ىلص هللالوسر تدن 7 ناك لوألا اهم نعالا ندحرخع ةئيدملاىىلا انعحر

 00 1 د [رااقف لمف اياهنع ديحاف ةلاقأ ناني عادا عملا لسزاف كلي مت ريخأف
 قيدصت هللا ل زنا ىتح ةدش هولاق امم ىسفنىف عقوذ لاق ملسو ةيلع هللا ىلص هللال وسر

 لاق مهلرفغتسيل ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر مهاعد مث لاق نوقفانملا كءاحاذا

 رباجنع «قا) ؛ئث لمحا الاجر اوناك لاق ةدنسم بشخ مهناك هلوقو مهسؤر اوولف
 ىتح نيرخاهملا نم سان هعم تاب دقو ملسو هيلع_ هللا ىلص هللال وسر عم انونغ لاق

 ايضغ ىراصنالا بضفف ايراصنا عسكف تاغ لحار نرءاهلانم ناك و اورثك

 جرخ نيردحاهمللاب رحاهلالاقو راصناللاب ىراصنالالاقو اوعادن ىتح اديدش

 0 0 لاق مث ةيلهاجلا ىوعد لانام لاقف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 ل واس نبأ ابا نإ 3 لاقو ةثيخ اهناف ا_ههوعد لاقف ىراصنالا رحاهملاةعسكب
 لقا الا رمع لاق لذالا اهنم نعالا ندر خيل ةنيدملا ىلا انمجرنل انيلع اوعادت دقا

 ناك هلا سانلاثدحبب ال ماسو هيلع هللا ىلص ى :الاقف هللادعا ثدنْلا اذه هللاىتاي

 امولظموا ناك املاظ هاخا لحرلارصنلو 0 لاقفاهفو ةباور ملسلو*هباحصا لتش

 هللاقف هيف ىذمرتلادازو هرصنللف امولاغم ناكناو رصن هلهناف ههنلف املاظ ناكنا

 ماسوهيلع هللاىلص هللالوسرو ليلذلات نا كنا رقت ىتح بلقنتال هلل ادع نب هللا دبع هنأ

 هءاحاهلخ دينا دارااملف ةنيدملاب رعي ىنا نب هللا درع ناكو ريسلا باد لاق *لعفف زيزعلا

 لاق كءارو هنساهللاقىبا نب هللا دع ءاح املفةسدملا قرط عماجم ىلع خان ىتح هللا دبع هنا

 مولان ملعتل وملس وهيلع هللا لص هللال وسرنذابناالا ادبااهلخ دنال هللا وال لاق كلام كليو

 هللادبعهنسا عتصامملس و هيلع هللا ص هللا لوس ر ملا ىبا نب هللا دبعاكشف لذالا نم نعالا ند

 لوسررما ءاحاذااماهللا دبع لاقف لخ ديهنع لخ نا ملسو هيلع هللا ىلس هللا لوسر لسراف

 لقنيقفانلا يذكنيتو ةروسلاءذهتلزاالف اولاق لخدف 1 للسو هيلعهللا ىلص هللا

 كلرفغتسي ملسوهيلعهللا ىله هللال وسر ىلا بهذافدادشىأ كيفلزت دق هنا باحانا اي

 كعك لاه ةك نطعا ناقد لم تنم اف نهوانا هنا 8 10 ىولف

 اولاعت مهالبق اذاو للا زنأف ملسو هيلع هللاىلص دمحلل دجحسا نا الا ىتب اف تيطعا
 ةنسنر



 «نيقفانلا ةروس) هي 7م

 نب رمي هدنعو ريخلا هريخاف وزغلانم هغارف دعب كلذو ماسو هيلع هللاىلص هللا

 سانلا ثدحت اذا معاي فك لاق :هلال و سراب هقنع ترضا ىِعد لاقف ناطحلا
 هللا ىلص هللا ل وسر نك مل ةعاس ىف كلذو ليحرلاب نذا نكلو هباحتا لتش ادمم نا

 ىلا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لسراو سانلا لحراف اهف لحنرب ماسو هيلع

 نب هللادبع لاقف ىنفا ىذلامالكلا اذه بحاص تنا هل لاقف هاناف ىبا نب هللادع

 هللادبع ناكوتذاكل اذيز ناو كلذ زم اش تاقام ناكلا كللع لا ىدلاو نإ
 نا ىسع هللا لوسراي هباحصانم راصنالا نم ريضح نم لاقف اهظظع ارش هموق ىف
 ماسو هياع هللاىلص ىنلا هرذمف هلاق ام ظفحم ملو هثيدحيىف مهو دق مالغلا 3

 ناالا تدرا ام هعم ديز ناكو همع هل لاقو هونذكو راصنالا ىف ديزل ةمالملاتشف

 هللا ىلص ىنلا رياسي ديز ناكو كوتقمو سانلاو ماسوهياع هللاىلص هللال وسر 3

 لوسر لقتسا الث ملسو هيلع هللاىلص ىنلانم وندي نا كلذ دعب ايحساف ماسو هيلع
 هيلع ملسو ةوبنلا ةيححب هابط ريضح نب ديسا هيقل راسو ماسو هياع هللا ىلص هللا

 حورت تنكام 2 اس رتل ماسو كيلع هللا ىلص هللالوسراي لاق مْ

 نب هللادبع كبحاص لاق ام كفلب ام وا ملسو هياع هللاىلص هللالوسر هل لاقف اهيف

 لذالا اهنم نعالا جرخا ةئيدملاىلا عجر نا هنا معزي لاق لاق امو ديسا لاقف ىبا

 مث زيزعلا هللاو تناو لياذلا هللاو وه ه>رخن هللالوسراي هللاو تنا ديسا لاقف

 زرلا هل نومظنيل هموق ناو كب هللاءاح دقا هللاوف هه قفرا هللالو_سراي لاق

 نه ناك ام ىبا نب هللادبع نب هللادبع غلبو اكلم هتءاسدق كنا ىريل هناف لاا

 لتق ديرت كنا ىغا هنأ هللال وسراي لاقو ماسو هيلع هللا ىلد هللال وسر قف هسأ

 هللاوف هسأر كيلا لمحا اناف هنأ ىف العاف تنك ناف هنع كغلب امل ىبا نب هللا دبع

 ريغ م نماثنا قدا لو تاكو يا ليفان 0 جرزخلا تلع دقل

 هلتقاف ضرالا ىلع ىشع ىبا نب هللادبع لئاق ىلا رظنا نا ىسشن ىنعدت الف هلْئقِف

 هب قفر' لب ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاقف رانلالخداف رفاكب انمؤم لتقاف

 ىسماىتح كلذ هموب ملسوهيلع هللاىلص هللال وسر راسو اولاق انعم بام هتيحصنسحنو

 اودحو نا الا نكي ملف سانلاب لزنف سعشلا تذا ىتح هموي ردصو عصا ىتح 35 و
 ىبا نب هللادنع ثيدح نع سانا !لغشيل كلذ لمف امناو امايث اوعقوذ ضرالا س

 اهل لاَم عيقبلا قيوف زاجملاب ءام ىلع لزن ىتح سانلاب حاد , مث سمالاب هنم ناك ىذاا
 ماسوهيلع هللا ىلص هللال وسر ةقأن تاضو اهوفوو مهذا ةديدش حير تحاهف ءاعقل

 ند مظع تومل ته امئاف اوفاخمال ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقف للدالا كلذو

 لجر لاقف تواتلان, ديز نب ةءافر لاق وهنم ليقف ةئدملا ىتوت رافكلا ءامظع

 ىحولإب هينأيىذلا هربخ الا هتقان ناك ملعيالو بيغلا ملعب هنا معزي فيك نيقفانملا نم

 كلذي ريخأف هتقاث ناكعو قفالملا لوس ءريشآف ماللاو ةالضلاهبلع لب 2

 نكلو هماعا الو بيغلاملعا ىنا معزاام لاقو هباختا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 (س "“ه اخو اف )



 ا ضغبملا لباقلاليلذلا لاو تنا لاسقف ثدح وهو مقرا نب ديز كلذب ععسف دمع لوح نع
 اكوار ديزريؤاف كاع تنكاماف تكشا هللا دبع لاف نيسملا نه ةوقو ند رلا ند نعق 0 جان ل

 "ملأ فنا دعرتنذأ لاقف هللالوسراي قفانملا اذه قنع برضا ىنعد هنع هللاىضر رمع لاقف محو هيلع هللاىلص

 لاق ايراصنا هيما رجاهم نإ 0079 80- هلَتَش نا نورمشعلاو د امرا )تع ؟ ناذدلاث نذل

 سانلا ثدحت اذا فيكف

 لاق و هاا لتش ادهتنا

 ديعأ مالسلا و ةالصلاهيلع

 8 مهلت رفغتسا مهيلع ءاوس 2 مهل ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر رافغتسا نع ىا هلا ام كئاذل

 ١ 6 نيقسافلا موقلا ىدهيال هللا نا مهل هللا رفغإ نا مهل رفغتست مل ما 00 دع ان ىا ا لاقىنغاب ىذلا

 (ش ةباالا هذه لوز" ببس ىف ةصقلا رك ذ | تاقامياتكلا كيلعلزنا
 | اذ: ملسو هيلع هللادص للا لوسرنا رياسلا باحصانم هريغو قحسا نب دمم لاق || اديز ناو كلذ نه أش
 ةيراوح وبا وهو رارض ىبا نب ثرلا مهدئاقو هبرط نوعمتجم قاطصملا ىن نا || اوذخما هلوقوهف بذاكل
 جر كاذب ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عمس الث ماسو هيلع هللاىبص ىبنلاجوز ] نورضاحلا لاقفةنج مهنامي

 ١  هللانافرفكلا قمهخوسرل# مهل هللا رفغي نا هع ةسل مأما مهل ترففتسا مهيلعع ءا وس#

 | قافتاورنكلا ف 4 " امهنالحالصتسالاة: :طظم نوكاكلا الا 6 نيقسافلا موقلاىدهبال

 لحاسلاىلا ديذلق ة.حان ند عيسل رملا هل لاش مههايم ند ءام ىلع مهيقل ىتح مهيلا | انريكو 0 هللالوسراي

 مهم لتق نو لّقو مهم نكماو قلطصملا ىلاعت هللامزهف اولتتقاو سانلا محا زف مالغ مالك هيلع نان

 إف مهو دقن وكنا ىسع ٍ مهيلع اهءافاؤ مهلاوماو مهءاسأو مهءانسأ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لفنو

 . نه هلريحا باطلا نب رمع عمو سانلاةدراو تدروذا ءاملاكلذ ىلع سانلا امنيبف |١ ىلص هللالوسرلاق تاز
 ظ نائسو هاج4> محدزاف هسرف هل دوش ىرافغلا ديعس نب هاح4> هل لاش رافغ ىن مالغاي ديزل طسوهيلع هللا

  رشعماي ل التتقاف ءاملاىلع جرزخلا نب فوع ىنب فياح ىلا ونبأ || ىذكو كقدصدق هللانا

 نيرجاهملا ن٠ لحجر اهاح#> ناعاو نيرجحاهملا ريشعم اي ىرافغلا خرمصو راصنالا 37 بذكناب الق نيقفانالا

 لاعج لاف كانهل كناو لاعش ىبا نب هللادبع لاقف اريقف ناكو لاع> هل لاس 5 زئدقد القل

 ن ديز مهذف هموق نم طهر هدنعو ىنا نب هللاددع بضخفذ كلذ لمفا نا ىنعنع اهو نوال تبهذاف دادش

 انو رثكو انورفان دقا اهولعفا' ىبا نب هللادبع لاف نسلا ثيدح مالغ وهو شرا ش

 نل هللاو اما كلكأب كبلك نمس لئاقلا لاق م الا مهلثمو انلثم ام هللاو اندالب ىف
 | ةموق نم رتغَح نم ىلع لقا مث لذالا اهنم لعالا نِحَرْل ةئيذلا لا اشَجو

 ول هللاو اما مكلاوما مهومتمساقو كدالب مهومتالحا , يكسفنأب مللمف ام اذه لاقف

  ممالب ريغ ىلا 1 مكباقد | وكري مل ماعطلا لضف هبوذو لاعج نع كبضا

 ١ لئلذلا هللا تأ شرا نب ديز لاقف دمحم لوح نم اوضفس ىتح مهيلع اوقفنش الف

 / نم ةدومو نمحرلا نم نع : ماسو هيلع هللا ىلص دمو كموقىف ضغبملا ليلقلا 0 رفعتسإا ولامن كلل اماذ
 ” او هر لل ,مرأ ن دز ىتقا علا كنك دقل تكساا نأ نب هلادبغ ,لاقفي نيلشملا | الاثبلي لو هللالوسرمكل

 « هللا 7 اومادام ىا ( مهل هللارفغت نل مهلر فغتستمل مامهل ترفغتسا مهيلع ءاوس ) تامو ىكتشا ىتح امايا

 مهارفغبال هللازال وا مهرفكل هب نودتعيالو هيلا نوتفتلبال منال همدعو رافغتسالا مهيلع ءاوس ىنعملاو قافنلا ىلع

 نيقسافلا موقلا ىدهال هللا نا ) هيلع لدن ةلداعملا مإ نال ماهفتسالا فرح فذح ىلع ترفغتسا ئرقو

 ماسو هيلع هللا ىلد هللا

 هش ىولف كل رفغتسا

 نموانا قو سا لاقو

 نا ىودتماو تا
 قبامو تك زفىلام ىكزا

 لزنف دمحمل دم“ ناالاىل

 هللانا ) كلذ ىلعاوماقا ام ىلع (مهلا هللارفغي نا مهل رفه:ست مل ما مها ترفغتسا ) نيقفانملا ىلع ( مهيلع ءاوس )

 قافنلا ىلع تومي هنا هللا لع ىف ناك نم نيقفانملا ( نيقسافلا موقلا ) رفغيال ( ىدهيال



 7م ا نسوأ او

 عافتنالا مدع ىف هب اوممشف طئاخلاىلا دنسا هب عفتنمريغ اكورتم مادامو عافتنالا ناظم نه اهريغوا رادحوا فقسىف
 بشخو ندبو ةندبك ةيشذ عمح ىلعو سابع ريغ ورونا بشخ مالحاالب ماسحاو حاوراالب حابشا مال وا

 لك نوبسحيىا مالكا متو مهيلع ىناثلا لوعفملاولوا لوعفم ةحيصلك ( مهيلع ةعغنص لك نوبسحي ) رو ةرمثك
 ةلاش تدةاوا ةباذ_ تتلشاؤا نا ىف دائم. ىدان اذا ىندب ميعرو مفي مهل ةراضو ماع ةعقاو ةحعص 1

 هر ىذلاىجادملا ودعلا ءادعالا ىدعا نال ةوادعلا ىف نولماكلا مه ىا ( ودعلا مه ) لاق م م اعاَطا هونظ ْ

 نيم ّؤملل مياعت وا مهيلع ءاعد ( هللا مهلاق ) مهيهاظب ررتغا الو ( مهرذحاف ) ىودلا ءادلا هعولبض تح

ْ 
1 

 اما كلك أي كبل

 اولاعت مهل ل اذاو ) مماالضو مهاهح نعم اجل قا نع نولدعي فك ) ن0 0 كلذ مهبل اوءعدب نا

 كلذ نعاضارعا اهولاماو ؟ نيقفاثملا ةروس / اهوفطع ( مهسؤر <31 1 ]+ اوول هللالوسر مل نفعل

 نوبسحم 98 ةئدب عجىف ندبك هلا ىلع وا فيفختلا ىلع نيشلا نوكسب ريثك نبا
 نوبسحم ىلوءفم ىتاث مهيلعف مهماسهتاو منيل مهلع ةعقاو ىا 4 مهياع ةحص لك

 7 58 .٠

 ريعغلا نا ىلع لدي هيلع * مهرذحاف * هلوق بترت نكل ربا ىلا رظنلاب هعمحو
 نينمؤملل ميلمتوا مهنءلينا هتاذنمبلط وهو مهيلع ءامد 6 هللامهلتاق * نيقفانملل
 مهل يقاذاو 98 قحلانع نوفرصي فيك # نوكفؤي ىلا 8 كلذب مهبلع اوعدينا
 كلذنع ارابكتساو اضارعا اهوفطع 34 مهسؤر اوول هللال وسر مىكلرشمل اولاعت

 رافغتسالا نع نو ضرعل مهو 13 نوداصصإ مهتبارو #9 واولا فيفي عفان ارقو

 راذتعالا نع 4 نورك مهو 0

 ا 5 6 3
 نإب ركسملاىف انوص نوعمسيال مهنا ىنعي © مهيلع ةحص لكن وسحب ل# اهب عفتني
 مهلا مهنظ ءوسو مهليح نم اونظ الا ةلاض دش وا ةباد تلفنثوا دانه ىداني

 فوذ ىلع مهلا لقو بعرلانم مهلولق ىف ام اونا دق مهنا اونظو كلذب نودارب

 هلوق دنع مالكلامتو مهءامد خلو مهراتسسا كتيصا مهيف لزني نا نه لجوو

 اوناك ناو مهناف مهنمأتال ىا * مهرذحاف ودعلا مه ف ىلاعت لاقف ًادتبا مث مهيلع
 0 مهنال كرش ىلع مهمات الو مهرذحاف كل ءادعا كشهدصت نورهظيو كعم

 ىنا #9 هللامهنمل ىا * للاميلئاق ل كرارسا مهيلا نولقثي رافكلانم كئادعال
 رفغتس اولاعت مهل لبق اذاو ف ىلاعت هلو * قحلا نع نوفرصي ىا *# نوكفؤي
 نع ةبغر مههوجوب اوضرعاو اهولاما ىا © مهسؤر اووا هللا لور 3

5 
 2 نا مهو 0 هيلا اوعدامت نوضرعب يا 3 نودصي مهتبارو 0 راففتسالا

 أ

 اك ل اوو اراكتناو

 (نودص متاذو 0 عفان

 (نوربكتسم مهو) نوض رعي

 رافغتسالاو راذتعالا نع

 ىلص هللالوسر نا ىور

 ىقا نيح رخو هيلع هللا

 عنيسإ ملا ىلع قاطصملا ىج

 مههرط و مهل ءام وه و

 ءاملاىلع محدزا مهلتقو

 ريحا كيه سس 0 ىاومج

 ملح نوط نات ف رمل

 خرصف التتقاو ىنا نال

 نيررحاهملل اي ىاو4ح

 ناعاف راصنالل اي نائسو

 تناولاعل هللادنع لاَقؤ

 ادمم انيكام لاقو كانه
 | ةلتكام هللاو مطلناالا

 نع لاق مالا مهاثمو

 هللاىبصهللا لوسر لذالابو هسفن نعالاب ىنعلذالا اهنهزعالا ن> رخل ةئيدملاىلاانم>ر نا هللاو

 5 ممن 4 اوضفنيىت>مهيلع اوقفتتالف مكباقر اوكري مل ماعطلالضف هيوذولاعج نع متكسما ول هللاو هموقللاقمث مسو هيلع

 ١) ّللامهلتاق ) مهنمأتالو ( مهرذحاف ودملامه) نيجلانم ( مهلع ) ةشيدملاف ةروص لك( ةحيصلك نوبسحم (
 | مهراشع مهللاق ( مهلليق اذاو ) بذكلاب نوفرصي فيك لاقيو نوبذكي فيك ( نوكفؤي ىنا ) هللامهنعل
 ٠ اوفكع ) مهسّؤر اوول هللالوسر جلرق ( قافنلاو رفكلانم اوبوتو هللالوسر ىلا ( اولاعت ) اوىختقإ امدعب

 كلا نايالاو 0 وتلاو راففتسالا نع نوفرمصي ) نودصل 2 داب ( مهيادو ) مهسؤر اوطغو اوفطعو ا

(0 
 رافغتسالاو ةبوتلا نع نومظعتم ( نوربكتسم مهو )



 6 0 تل 0 2 7 0 مم الو 0 نغ 1 || مثدصو مهناشن نم

 فس ١ هلك كلذ 0 نامتالاب نانجتسالاو 0 7 07 مهلاح نم فصو ام 10 5 رفك من اوما ل

 كلذ كعل مهرفك رهظ مث اوردك“ مث مالسالا ىف لخد ند م لمش مك اولمذو ةداهتقلا ةملك اوقطن ىا 0 ل مهلا

 دنع رفكلاب اوقطن 3 نيئمؤما دنع م تاعالا اوةطنوا كلذ رد ريح 0 امد دم لوش م 0 نا "-

  ىتح اهيلع متت ( مهبولق ىلع عبطف) ةيآالا انما اولاق اونءآ نيذلا اوقل اذاو هلوقك مالسالاب ءازهتسا ١ مهتيطايش

 أ نوري ال ( نوهقشال مهف ) مت م/م 2- مهفاقت ىلع 1 <« نو داام نماثلا ءزخلا) 7 اح ناعال) اهلخدلال

 لاحلاىلاو' مهلامعا ءوسىلع دهاشلا ل وقلا كلذ ىا مدقتملا مالكلا ىلا ةراشا * كلذ | ناميالاة ع نوفرعي ال وا

 اونما مهنا ببسب 6# اونمآ ١ مهناب 9 ناميالا نانجتسالاو بذكلاو قافثلا ن٠ ةروكذذملا |

 0 اورفك م 5 اذا اومآ وا ارس *# اورفكا مث #8 اهاظ 0 1

 مهف ” 88 هف اومكحس|و رفكلا ىلع اونرتىتح 1 مهبولق ىلع عبطف 0 هه * مهنيطايش ْ بطاح لكلا 1 كا

 * مهماسجا كيم مهتيار اذاو #9 هتمص نوفرعبالو ناميالا ةقيقح 3 نوهتشال | عيحس اا

 / ناكو مهمالك ةوالحو مهتقالذل 6 مهلوقل مع“ اولوشناو ف اهتحابصو اهتماذغ أ الجربا نباناك (مهلؤتل
 هلثم عمج ىف ىلحو هيلع هللا ىلص هللا وصد سلك رجم اضف ايشج- ىإب قبإ 0 ها

 يدعلا .  لاا # ةدئدم نقخ 6 مهمالك ىلا ىتسصي أو مهلك ايهب بجي | 00 نكاح
 طئاخلا ىلا ةدنسم ةيوصنم باشخاب نيهشم 0 ا معسل ىا مهل وقل ىف كر سا نورصخ اواكف

 ىتلا ةشْلا ىهو ءايشخ عم بشحلا ليقو رظنلاو ملعلانع ةيلاخ احايشا منو كف 0

 مهلو هيف نودنتسسف ا لس نانكلاو قرح ىأ و يلا عكر راثنلا نحف اهب و شاهنوج رم

 ةحاصقو ةرظانملا ةراهح
 اذا كلذو ىهاظلا ىف ىا  اونما مهنا, كلذ 8 ناميالا ىلع رفكلا 1[ نمل

 عم اولخ اذا كلذو رسلاىف ىا 1 8 نامالاب اورقا نان الاداب
 ا مهولق ىل !ء عبطف # نويذاكل مهنا دهشي هللاو هلوقل دك أت هفو نيكرشملا |
 اذاو # نآرقلا نوريدسال لقو ناسبالا ىا © نووتيال مهن لا رتكلال فال

 0 # مهماسجا كيل 88 لواس نا ىب 35 هللادبع لثم نيقفاثملا ىنن ** مهتنأر
 هنا بست ىا 6 مهلوقل ع مست [واوق 0 ةنسح رظانمو اءاسجا مهل نا

 اذاف ناسللا از اعبصق يسجل اس نبا ىبا نب هللادبع ناك سانع نءا:لاق قدض |

 حابشا ىا 6# ةدنسم بشخ مهن أك 9 هلوق ملسو هيلع هللاىلص ىبلا عمس لاق |
 ةرغ*راجاب تسيلو ردح ىلا ةدئسملا بشحخلاب مههش مالحاالب ماس>او حاورا الب

 ىلد ىلا ناكف نسلالا

 رض نه و لس وهيلع هللا

 نوععساو مهلك ايمنوجمت

 عضوهو مهم هلك لإ

 عفر ) بشذ مهن اك )

 ال فئاّمسم مالك وه

 نق.( ةدهشن )0

 مهدانتسا ىف اوهبش طئاخلا

 «عفتنير) ناك هب عفتنا اذا بشٌلانال طئاحلا ىلا ةدنسمابشحلاب ريخاونايالانع ةيلاخ مارجاالا مهامو

 نيقفانملا سما نم تركذ ىذلا ( كلذ ) سانلادصو ةنايخلاو ركملا نم مهقافنو مهرفك ىف نوعنصي اوناكام

 مهرغكلةبوقع ( ممولق ىلع ) مت ( ب )رسلا ىف رفكلاىلع اوتبثو ( انرنك ) ةيتالعلاب ( اونمآ مهنأب )
 0 (مهماسحا كبل هب .حاضصو نا نإ هللا دمع هال اذاو 2 ىدهلاو قحلا (نوهقشال مهن) مهتاشو

 منان 0 ( مهلوقلمعسأ ) هللا لوسرل كنا م هل انا ( اولوش ناو ) مهرظن» ندحو مهماسحا

 م«ولقف سيل لوش طئاخلا ىلا 1 ناك ع مدمن ) 1 اوذنلو َقرفداَص

 ١ ةيوطر الو حور هيف نسدل. ىنانلا سَ | نا اكيخالو دون
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 كنا دهشن اولاق نوقفانملا كءاحاذا ) 6 محرلا نمحرلا للامسب )  ةيندم ةبآ ةرمثع ىدحا نقال
 هيلع لدي اك مالا نا ماعإ هللاو ىا (هلوسرل كلنا ملعي هللاو) مهتنسلا مهبولق ايف "تاطاو ةداهش اوذارا ( هلال ودار

 نع الخاذا هنال هيف 0 مهتاوا ءالارلل ءاعداف ( نو.ذاكل نيقفانملانا دهشب هللاو ) هللالوسرل كنا مهاوق

 مهناوا ةداهش هتيكسأىف ( نيقفانملا ةر مسا نوبذاك مف ه1 16 ةقيقحلا ف كالا نكي ةأطا وللا

 مهسفنا دنع نويذاكل |[ 0 ةراوس أرق نك , ماس اع لا لاله ىجن نخدم قزرلا اريلطا#

 نا نودقتمي اوناك مهنال نوتلمملا راصمات مندو ةعجلا قا نم دعب .تانسح رشع رجالا نم

 هللا باس كنا 0 8 ا 1 5-8» .٠

 هللالو_سرا مدنا « ةرشع ىدحا اهياو ةيندم نيقفاملاةروس

 فالُخ ىلع ريو بدل 1

 6 را لاح هيلع ام !١ مد ميحرلا نمحرأا هللا معسل هجوم

 0 مهناميا يدعم | دوهشلانءماعنع رابخا ةداهشلا 7 هللالوسرل كنا دهشن اولاقن وةفانما كءاحاذا 3#

 لقلاَو ىسأ | ند ةباقو هللاو ف هلوَش ةداهشلاو مهبذكو ه. دوهشملا قدص كلذلو عالطالاو روضخطاوهو

 دهشا نا ىلع لباد هيو | اوزذتا# كلذ اودقتس مل مهنال * نونذاكل نيقفانملانا دهشي هللاو هلوسرلكنا ماعإ

 ساسنلا( اودصف ) نيع كول فاحخلا ىرجم ىر# اهناف هذه ممداهشوا بذاكللا مهفلح يك رينابا

 نع ( هللاليس نع ) || | « اليس نع اودصف 9 ىسلاو لتقلان ع ةياقو © ةنج 9 مهئاعا ئرقو
 هبشلاءاقلا و ريفنتلابمالاسال مهدصو مهقافل ند *“ نولمعا اوناك ام ءاس مهنا 9 ادودصوا .ثلاءاقلاوريفنتلا,مالاسالا ]|

 (نولمعياوناكامءاسمهنا) 0 0 هك دا طعس هلا

 تمخش تحلل ىلعا ىلاعت للاو اوباطاف هتمو اولاسات ءاياف هنم اهلصاو قازرالا
 رك ذ.ىتلاةروسلا ندور

 اهلك صو نوقفاثلا اهيف

 انم>رنتل هلوق ريغةيثدم * افرح نوءبسو ةتسو نا 0
 تازئاهناف 0 ًالارخا ىلا ْ م ميح رلا نمحرلا هللا معسل 0

 قاعسلاى قئارك فخ صار لوا نءا نان فاد يب ف نوال كءاسل ل ل لليسلا تاور قدنلع 9 ,
 هللاو  ىلاعت لاقف ادجا مث مهنع ربخلا متو 86 هللا لوسرل كنا دهن اولاق 0

 00 نيقفانلانا دهشي هللاو ف كب ىلع وهف كلسرا ىذلاوه ىا ؛# هلوسرل كلا ماع
 ردح ل وعيس وة هن .ةفيمم أ 1 55 أ 7 , 5 5 0 20

 ا اورهظا اه فالخ اورهش مهنا هللالوسرل كنا دهشن مهلوق ىف ىندي 06 نويذاكل

 39 7 ١ | , | نع بخا نق مالعلا كلذكو بلقلا ناسالا 'ئطاوب نا ناميالاةقيقح نال كلذو
 0 0 1 1 0 اوتاك مهلا ىرتالا بذاك وهف رهظا ام فالخ رمضاوا هفالخ دقتعاو

 0 مهداقتعا فلاخ مهاوق نال ابذك هامسو هللالوسرل كنا دهشن مهتنسلأب نولوق
 دا ل ا اتقلانم | ارتس ىا # ةنح مهناعا اوذختا #

 اك دل لشإ رقئاسلا | سلو ميلا يسمو لكلا را
 ١ 0 هللا لمس نع اودصقو 8 هللالوسرل كنا دهشم مهلوقو ىلا مهلا مهفاح نم مهنع

 | داهملانع سائااوعنم ليقو هلو_سر ةعاطو هللاةعاط نع مهسفناب اوضرعا ىا

 ( ديدل اولك 0 نع ى مك © نولمسي اوناك ام ءاس مهنا ماسو هيلع هللاىبص دمحم ناميالا نعو

 نقةفانااةداهش ريغ ند (هلوسرل كنا )د ل لا هللا و) كلذ محلا ) قلالوسرا )دهماب (كنا) هللا فاحت

 هللا مهفلح (مهلامعيا اوذذا) كلذ ريغ ىلع مه ولف ريتك وكالذ نو وزع مهفاح ىف (نوبذاكل نيقفانملان )مخي 06 مشيهللاو)

 « ةثامو هل هنأ ار ىدحاو ة م دم أو نيقفانملاةروس رخسفل يقل

 اه الكوت رشع ىدحااهت ايا

 اهفورحو نونامثو ةثام

 نب بتعمو ىنا نبهللادع

 اوناكو سيق قف نبدحو ريشق

 سم ( نولمعي اوناكام ءاسمهلا )رسلاق هتعاطو هللا نيد نعسانلا اوذرسدت ( هللا لييس نءاودصف) لتقلا نم (ةنح)



 ند ( للادتع ام لق )

 ري هللاو ةراصلانمو

 مهتوغال ىا ( نيقزارلا

 وهف عبيبلا كرتب هللاقزر
 ملعا هللاو نيقزارلاريخ

 (هللا دن ءام) مهلدمعاي( لق)

 مكل (ريخ ) باوثلا نم
 توص ند ( وهللا نه)

 )ع ةراجتلا ندو 0 ليطلا

 ىلكلا .ةيحد ةراجم

 ىتح مكين عم متيثوا لو
 من متوعدو ةالصلا باص

 هللادئء ةماركلاوباوثلاب

 ريخ هللاو ) جو رأانم

 نيطمملا لضفا ( نيقزارلا

 كءاحاذا ةلاةلا هذه لقىا

 نوةفانملا

 00 98]904- 4 نورشلاو نماثلا ءزجلا ]

 لزم ققحم كلذناذ © راجل نمو وهللا نه ريخ 9 باوثلانه # هللا دئعام لق 9

 : هيلع اولكوتف 37 نيقزارلا ريخ هللاو و اهعفن نم نومحوّبام فالخم

 ىوتسا اذا ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ناك لاق هنع هللاىذر دوعسم نإ نع#

 هنع هللا وخر ةريره ىننأ نع 14 قار ىدمرتلا ه> رذأ انهوحو هانل.ةتسا ربذملا ىلع

 نالاو ثشنا ةعدجا موي كا كيحاصل تاق اذا لاق
 طخ مامالاو ناوتح 55 نإلجر 1 5 رم نانا عفا

 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا

 نع * توغل دف نط

 لا 2 انش | لا اطوال كلام هج رخا تاز اينما
 ةءارقلا اميق ريحا ناتكرف' ةعلاةالس قس اما 8 مالكلا عطش همالكو ةالصلا عطقب

 كوذدىلا سعتلالاوز نيبام رهظلاتقو وهو تقولا طورش 0 عمار ١ ومو |

 ْ طورشلاهذ هند طرش دقف ناف ةماقالارادو ةبطلاو مامالاو ددعلاو رمصعلا تق وأ

 وهو ددعلاماك لبق ةبطخلا ؛ئدتبب نا مامالل زوجتالو ارهظ ىلصي نا بحي سما

 ضشاوا ةالصلاماتتفا لبق اوذفنا © مب بطخو اوممت”اولف ىبفاشلا دنع نوعبرا

 ةالصلا مهب حقا ولو *زيشلا7 لعيب لك ةئطا مهب ىلصينا زو ال ددعلانم دحاو

 ءاَقب نا ام ةالصلارخآ ىلا طريش نيعبرالا ءاش نا ىبفاشلا لاوقا عكاذ اوضفنا مث
 نيقابلا ىلع بجي مامالا ماسينا ىلق دحاو صقن ولف ةالصاارخا ىلا طرش تقولا

 قنا ليقو ةعمح اها نانثإ هعم 1 زا هنا وهو خا لوقدذشو ارهظ اهولصينأ

 ةعجاهتا ةعكر مامالا مهل ىلح ام دعب اوضشانا ىنزاادنعو ةعمح اهمتا دحاو هعم

 هءو دحاو ددعلا ن٠ ضفنا ناو اعبرأ اهع ىلوالاةعكرلا ىف ناكل هد ىقب ناو

 ندا ةعتر 0 كردا اذا قو: سماك طرتشي ئذلا ددعلاف نكل ةفيتحوبا لاق

 نمل نع ع١ اميرا اهمئا ةمكر ند لقا كرداناو ةعمج اهمتا ما مالام طسا اذاف عا

0 2 
 للا جر>و ةئمدملا ىلع ةربىه ابا 0 فاخعس| لاق عفار ىبا نب هللا ديرع نع

 كءاح اذاو ىلوالا ىف ةعمجلا رود دج دعب أ أرقف ةمدا ةريره وبا اا ىلصف 4

 نيترو تأرق كنا ه4إ تا فرصن | نيح ةر صه انا اخ ؟رداف لاق ٌه هم املاىف نوقفانملا

 عقلا لي نيح ةعما ىلصب ناك ماسو هيلع هللا ىلد نانا هنع هللا ىضر

[ 

 للالو سر تعمم ىتا ةريره وبا لاقف' ةفوكلاىف امهم أرق كلاطأ ىبا نب لع ناك
 لاقت هللاوخر قس ن نامعنلا نع 6 م0 'ةعحلاءوب 'امهن 0 ملسو هيلع هللاىبد ]

 كيرمسا سس ةطانو نديعلاىف ارش ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناك لاق هنع

 انهن ارق دحاوموبىفةعملاو ديعلا عما اذاو لاق ةيشاغلاثيدح كانا لهو ىلعالا
 هيلع هللا ىلص هللالوسرنا امهنع ىلاعت هللاىذر بدنج ن ةرع نع * نيثالصلاف

 هجرذا ةيشافلا ثيدح كانالهو ىلعالا كبر مسا ا
 || باوثلا ن٠ للادنع ام ىا # هللادنع ام لق # ىلاعت هلوقو * ناس

 ماتو هيلع هللا ىلص ىنلاعم تانثلاو
 الدود ىلاعت هنا ىعي * نيقتاراازيخ هللاو ع3 ةيحد امهب ءاح ىذلا # ةراجلا

 عمل ةمرغاىف ارش ناك ماسو

 ذلاو دواد وبا
 ن*هو وهلالان م ريخ ٌةالصلا ىلع 6 ا

 © قازرالا
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 مهيلع ملسي ناو سانلا ليقتسي نا ريتمادعص اذا مامالل ةنسلاو ةبطخلاب رومأم وهو
 ءالعلانيب الخ هيف ةبطلا لاحىف مالكلا مرحيلهو كلامو ةفينح ىنال افالخ

 لخد اذا دعتملاة مت لصينا:بححلو كطاخلا نود عمتسملا ىلع مرحي هنا عصالاو

 كلامو ةفيثدع ىنال افالخ بط مامالاو

 ماكحالاهذه ىلع ةلادلا ةدراولا ثيداحالارك ذ

 بطخ ماسو هيلع هللاىلص ىلا ناك لاق امهنع هللاوضر رمع نبا نع ©« ق )

 م مْ ملاق وهو ةيبلخ] موب أ شع ل 0 ةياور ىفو امهنيب دعس نيتئطخ

 تناك لاق هنع هللا در ن راج نع ( م 2 نآلا نولي اك متيف موني مث

 ى دار ”نشافازك كلف ادرقلا اوه اك قيلخ مانو هيلع هّللاىلص ىبال
 ةرّغ نب بمك نع © مر بذك دقف اسلاح بطخم ناك هنا كندح نف ةياور

 اورظنا لاقف اسلاج بطخم مكحلا نب نمحرلادبعو دجمتملا لخد هلا هع هللاوخر

 اوضفنا اوهل وا ةراحت اوأر اذاو ىلامت .هللالاق دقو ادعاق بطخم ثنا ءذه ىلا
 عم ىلصا تنك لاق هنع هللاىضر ةرمس نب راج نع ( م ) اْماق كوكرتو اهلا
 وبا داز ادصق هتطخو ادصق هتالص تناكف ةالصلا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ا هللاىذر ةريه ىبا نع # سافلارك ذو نا رقلا ن٠ تايآ أرقو دواد

 ءام ذحلا ديلاك ىهف دهشت اهف سيل ةطخ لك لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنعدواد ىبالو#ىذمرتلاو دواد وبا هجرخا

 لوسرنا هنع هللاىضر دوعسم نبانع * مذيعا وهف.هلل دبملاب هيف ًادسال مالك لك
 هللا ذوعأو مرففتساو هنيعتسل هلل دنا لاق دهشت اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ا أ 10 هل ىداه الف للضا نمو دتهملا وهف هللا ىدهمنم انسفنا رورش نه

 ىدب نيب اريذن و اريشب قحلاب هلسرا هلو_سرو هدبع ادمم نا دهشاو هللاالا هلا

 هللارمضيالو هسفنالا رضيال هاف امهصعن نمو دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم ةعاسلا

 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دهشت نعباهش نا لاش سآوب نا ةياور ىفو# اش

 نم انلمممنا انبر هللالأسنو ىوغ دقف امهْضَيِي نمو ةيف لاقودوح ركذف ةللاموإ

 وبا هحرخا هلو ه نمل امنا هطخ بنتو هئاوضر عضو هلو_سر عيطيو ةعيطإ

 هللا ىلص هللا لوسر ةبطخ تناك لاق هنع هللاوذر هللادبع نب راح نع « م رث دواد

 هتوص العدقو كلذرلا ىلع لوش مث هلهاوهامب هيلعىيو هللادم# عج اموب ملسوةياع

 نيتاهك ةعاسلاو اناتثعبلوّبو كاسمو كح لوب شيج رذنم هناكىتح هبضغ دتشاو
 هللاباتك ثيدحلاريخ ناف دعب اما لوو ىطسولاو ةبايسلا هيعمصا نيب نرَشو
 ىلوا انا لوب مث ةلالض ةعدب لكو 1[ د رومالارشو دمحم ىده ىدهلاريخو

 ىلعو ىلاف اعايض وا انيد كرت نمو هلهالف الام كرتنم هسفن نه نمؤم لكب
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 . ماسو هيلع هللا لص ىبنلا عم ىقبام ىتح اييلا اولتفناف اماعط لمحت ريع تابقا ذا ماسو

 ظ كوكراو الز اوكش] اريلاو] ةراحنب اواراأذاو هب . آلا ءدهكل يو الحر م انااا

 اذ ذو ماشلا ن مريع تءاخ اءاق بطخم ناك ملسو هيلع هللا بص ىنلانا ةياورىفو *ائاق
 هيلع هللا ىلصىنلا عم انك ماسملو *رمعو ركب وبا مهف الحر رمشع انثا الا هيفو هوجن

 مهف انا المجر ريثع اننا الا قبي لف اهيلا سانلا جرخت لاق ةّقبوس تمدقف ةعمججاموي

 نام ةق سل هناي ةنعكتجا والاسر رشعىاب ةعج اة ص ىر 0 وهوكسدطا 5 دو

 سابع نبا لاقو ددعلا اذه طارتشال ةحح ثيدحلا نوكي ىتح ةعما مهب ماقا هنا
 لها باصا كلام وباو نسحلا لاق طهر ةينامث الا 6 0 ةياود ىف
 مأشلا نم ماعطو كر ةراغ ىلكلاةفياخ نب ةيحد مدقف رعس ءالغو عوج ةئيدملا

 اوقيسسي نا ةيشخ هيلا اوماق عقبلاب هوأر الث بطخم ماسسو هيلع هللادص ىنلاو
 هذه تلزنف رمعو ركب وبا مهيف طهر الا ملسو هيلع هللاىلص ىنلا عم قبب ملف هيلا

 قس ال ىتح متباتتول هديب دمع سفن ىذلاو ماسو هيلع هللاىلص ىنلالاقف هب لا

 بطخم ملسسو هيلع هللالوسر ائيب لتاقم لاقو اران ىداولا ينل دحا مكنم

 قت مل مدق اذا ناكو ةراهتلاب مأشلانم ىلكلا ةفيلخ نب ةيحد مدقذا 0-00

 هريغو تيزو رب و قيقد نم هيلا جاستحي ام لكب مدقب ناكو هتاالا ةنيدملاب قئاع
 سانلا نذؤيل ليطااب برضي مث ةنيدملاقوسىف ناكم وهو تيزلاراجحا دنع لزئنيو
 لوسرو ماسي نا لبق كلذو ةعمح تاذ مدقف هنم !وءاتبيل سانلا هيلا جرخ همودَش

 ا جرخف طخ ىبتا] لع مم ماسو هيلع هللاىلص هللا

 اولاقف ريسملا ىف 0 اسو هيلع هللاىلص: ىلا لاقف ةأرصاو اليحر رمشع انثا الا

 2 تموسل ءالؤه ال ول ماسو هيلع لا ىلص ىلا لاقف ةأساو لير ركع انتا

 5 00 داراو *ةب الاءذه هللالزناف ءاسلا نم ةراجللا
 ريتلاو اهوحن اوهذو اوقرفت ىا اوضفنا ىلاعت هلوقو قيفصتلاو لطلاب اهولمقتسا
 ناك مايقلا اذه نا ىلع اوقفتا اًئاَق كوكرتو مهلا مها اهنال ةراجت اهنلاىلا مي عجار ايلاف

 بطخم ماسو هياعهللا لص ىنلا لك 1! وشمل نت لكسب ةمقلع لاق طير ةطخلاىف

 ةعما ةالص ىف ةضيرف ةطلا ءالعلا لاو ائاَد كوكرتو نؤرقت اما لاق ادعاقوا اًعاَق
 لصف نيتبطخ اكاق مامالا بط نا يحبو ةتسم ىف ىرهاظلا دواد لاقو

 ةراهطلا طرتشتو دوعقلا الو مايقلا طرتشي ال دمحاو ةفينح وبا لاقو سولحم امه

 ىلصيو هللادمحي نا ةبطالامسا هيلع عّمام لقاو نيلوقلادحا ىف ىفاشلاد نع ةبطخلا ىف

 نيتبطلا ف طورش ثالثلا هذه هللاىوةن ىصويو ماسو هيلع هللاىلد ىنلا ىلع

 هكراولو ةماثلا ىف نيئمؤملل وعدبو وا هلا نم ياا ىل والا ىف ا رش نا بحنو اعيمج

 ىلا ةفيئحونا بهذو ىيفاشلادنع هتعمج الو هتطخ خ 0 / ةسّرلا هذه ٠ ند ةدحلو

 : ةبطخلا مسا هيلع عمال ردقلا اذهو ا ةريكت 7 هدا وإ حس قا هلا

 '0 1( وهو )



/ 

 ماعلا بلطوا قزرلا ) هللا لضف نه اوغشناو 0 ةحابا رع ( ضرالا ىف اورمث ألاف 0 تا ذا"ىأ ) ةولصلا تي اذاذ)

 اذاو نوملفت كلمل) هضرف «٠ ءادال مكقفوام ام ىلع هدركشاو 00 هللا 8 ذاو) هللا ىف 6 ١ ةرايزوا صار ا

 اهدحافذخنهلا اوضشااوهاوااع 1 اوضشنا 2 انازاذاف تا اوقرش 08 ااا وضفنا اوهاواةراحن 1

 لشفنءاوتتاوضدالا اقرا 2 اهم و 5-5 نك 3 0 تدضق اذا و

 تأ ا 0-0 ا اعاو ايندلا 00 هللا لضف ند اونساو

 ةالصلاب هركذ اوصخالو مكلاو>ا عماجف ردك © ينك هاا 50١
 هناىور ة#اهملا اوضشا اوهلوا ا اوأر اذاو# نيرادلا ري ة«نو يولقلا مكلعل 9#

 اللا مهيلاسانلا جر خف ماعطلا لي رَع ترش هم اعةومجلل باي ناك مالسلاو ا

 ليطلا وهللا نء دارااناف ةدوصقملا اهنالةيانكلادرب ةراجلا دارفاو تلزئفرشع ىث'ا

 لبطلا عامس در ضشغا نم مهنمنا ىلع ةلالدال ديدرتلا وريعلا هب نولةتساوناك ىذلا

 اوضشنا ةراحن 1 اذاو هريدش ليقو كلذ. ىلوا وهللا ىلا ضاضفنالا ٍناك امومذم

 ريثملا ىلع ىا # اق كوكرتو © هلا اوضفنا اوهل اور اذاو اهبلإ

 ضرالا ىف ام تقفناوا لاقف مهعبلا 17 ىلصأ نا تدرا لاق كباخسا عم ودغتزا

 هيلع الجر ىأر رمع نا ىورو * ىذمرتلا ه>رخا ممودغ لضف 5 ام اعيمج

 ةعما ناف جرخا رمت هللاقف تجر ةعملاموب موءلاناالوا لوب هععسو رفسلاة بها
 ردقلااذهىفوهقفلا تكىف ةروكذم بادا و ناو طئارش ةعمجللو *رفس نع سخنال

 6 ضرالاىف اورششتناف ةولصلا تيضق اذاف #9 لجو نع هلوق * ملعا هللاو ةيافك
 مكن اوح ىف فرصتلاو ةراهثل ضرالا ف اورممتلاف ةعمملا ةالص ن» غرف اذا ىا

 تْكش نا سابع نا لاق ةحابا يما اذهو قزرلا قمنا هلال ضف نم اودتاو 7
 ضرالاىف اورمدتناف هلوق ليقو رصعلاىلا لصف تكش ناو دعقاف تكشناف جر

 ليقو هللا ىف خا ةرايزو ةزاسن> روضحو ضيم ةدا.عل نكلو طم بلطل س

 فرصن اةعما ىلص اذا ناك هنا كلامن كا مع نعو ماعلا باطوه تان 7
 2 ١ تءلصو كنوعد تبجا مهللا لاقو دن ممْلَأِبإب ىلع فقوق

 ذا ىا © اريثكشا اوركذأو 9 نيقزارلاريخ تنأو كاشفا نذ قران قش
 ناسللابلبق اريثك هلللاوركذاف ٠ ةايتلاو يار ىلا متءجرو ةالصلا نم متْعرف

 امهطضمو ادعاقو اًباقءركذنىتح اريثك هللا نركاذلا نم نوكتالملق ةعاطلاب لبقو
 اهلا اوضفنا اوهلوا 2 اوأر اذاو # ىلات هلوق * ** نوءلقت كلما ١

 | ناك اذا ام عافشالاو اهلا ةحاشلا عم ا | ضاطفن الانا ىلع ةاالدللواهحورو

 ةنمدملالهاناىور 1 ع (ةيحلاةروسا مها تناك اب ال ةراحتلا فلنا 4ب ع رول ؟ ذملا ةلالدإ صخ اماو

 مدقفءالغو عوج مهباص
 نءةراجيإ ةفيلخ نب 8

 هللا ىلص

 ةعمجامويبط ماسوهيلع
 ىنلاو ماشلاتيز

 هعم ىتب اف هيلا اوماقف
 لاقف رشعاذثاوا ةينامثالا

 ىذلاو ماسوهيلع هللا ىلص

 او> ر> واهدس دع سفن

 ماع هللا 5 رضال اءيمح

 اذا اوناكوا ران ىداولا

 اهولقتسا ريعلا تلقا

 دارا وف قيلصتاو ليلا

 ىلع ( كوكرتو ) وهلا
 هيقو بطن ( اهاق ) ربنملا

 قلاع ند

 اءاق بطي نا ىتذش

 اذا (ةواصلا تدضق اذاذ)
 ةعمجاةالص نه مامالا غرف
 ('شرآلا ف اورسشتنان )
 نأ رولا نم او>رخاف

 (هللا ل ضف ن اوغتباو) مئكش
 نا هللا قزر نم اويلطا

 دعب ةصخر هذهف مكش

 0| د انهلو ىلا
 اذف لوم
 نه مامالاغرفاذا ةالصلا

 تعدو

 ىف اوريشتناف ةءمجا ةواس | يلع هللا لص هللالوسر عم ىلصن نحت اهني لاق راج نع (قال# نق كوكو
 رسلاملعىنعي مك لضفا وهام اوبلطاهللالضفنم اوغتباو 6 س 5# اخ و اق ) ريسملاىفاوقرفتقضرالا ٠

 لمزؤسلا ىما ونت ل (نواقت كلمل) لاح لكىلع ١ ريثك)ناسللاوبلقلاب (هللا اوركذاو) لكوتلاو دهزلاو ديحوتلاو

 اوجرخو اوقرفت (اوضفنا )'ليطااتوص اوعمسوا (اوهلوا) ىلكلاةفيلخ نب ةيحد (« ةراخمت وار اذاو ) باذعلاو
 بط ربذملا ىلع (اًئاقكلوكرتو ) اهيلا اوج رخي مل نيتأ ماو الجر رسشعىناريغلاقبو طهرةينامئريغ ( ايلا ) دجحملا نم
 ااا
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 00و دواذ انالو نإ رخام ف أ سدقلاد ع دمى ماسو هيلع هللا ىلص

 نيرملا ىرآن« ةبرق ىناؤ#

 رذعل اهكرتىف ةعبارلا ةلئسملا

 ال [ذكو ةفجا كرت هلزاح قو وا ضن ع دس همتوا' ضرص نم رذع هل نه لك

 بطخ هلا سابع نبا نع ىورام كلذ ىلع لدن لحولاو رطملا رذعب اهكرت

 رظنف لاحرلا ىف ةالصلا لق لاق ةالصلا, لع ىح غلب املف نذؤملا صاف غدر ىذ موييف

 وه نم هلمف اذه نا اذه متر 5 كل اك لاق كلذ اذ كا ع ىلا مهضعب

 داز مكجرخانا تهرك ىناو ةمزع ا-ملاو ملسو هيلع قال ىلا ىنعي ىنم ريخ

 نحالاوع لكو 8-5 ىراخلا هجرخا قازلاو ضحدلاو نيطلاىف نوثقق ةياورىف

 هب لمكبالنكلو رهظلا ضرف هنع طقبس ةعم ل امامالا عم ىلصو رضح اذاف ةعمجاهيلع
 ددعلا هب لك رضح اذا هناف رذعلا بحاصالا ةعمللا مهب دقعنت نيذلا ددع

 ةعمجا هب دّةعنت ىذلا ددعلا ىف ةسماخلا ةلئسملا

 نه لقاب دقعتسال ليقف ةذ ةعملا هب دقعتت ىذلا ددعلاف ملعلا لها كا

 0 00 هنو ةيتلااع نب رمعو هللاد.ع نا هللا دع لوق وهو الحر

 اونوكي ناب كلذو لامكلا لها نع« الحر نيعبرانم لقاب ةعادقعنسال اولاق قحتاو

 نعظالا افيص الو ءاتش هنع نوئظيال عضوم ىف نيم.ةم نيلقاع نيفلاب ارارحا

 دسنع طرش ريغ ىلاولاو لاو مهف 5-5 زيزعلاددلع نب رمع طرشو ةجحاح

 م * ىآرلا باد لوق وهو عم عماح رصصمىف الا ةعمحال بلاط ىلا ني ىلع لاقو ىفاشلا

 دقعتت فسوب وباو ىعازوالا لاقَو ءدنع ات كا !او ةعبراب دقمتسا ةقيح نا دنع

 دقمتت ةعسر لاقو تاولصلا راسك نينثاب دقعنت نسحلا لاقو لاو مهيف ناكاذا ةثالث

 ىصلاورفاسملاو ةأرااودصلاك ةعماهيلع بجنالنمب ددعلا لمكبألو الجر رمشع ىن'ا

 دما لاقوفسوب وباو كلامو ىعقاشلالاق هبو دليلا نم دحاو عضومىفالا دقمتسالو

 عماجلا ناشر نلا كك 131 نيضووا عع

 ةسداسلا ةلئسملا

 كالا اا رود و ةنلا لئن نالق لاوزلا دعب ةعاءؤي "لجل زفاسي نا از وجال

 لاوزلالق 2 اذا امأ تقولاجورخ لبق دابلاق راش ن راك اذا لاوزلادع رفاسينا

 ود وإ جح ةعاط رفس ءرفس نوكينا الا ءركي هنا ريغ زوج هتاف رجقلاعولط دعنو

 ىلع لدب ةعئلجا ىلصي ىتح رفاسي الف اقم ةمزإلا موب عصا اذا هنا ىلا مهضعب بهذو
 ' 0 هللاداع ملسو ةيلع هللا ىلد هللا كودو عمل لاق سابع نإ نع ىورام هزاوح

 هللالوسر عم ىلصاف فاذا لاقو هبادحا ادغف ةعماموب كلذ قفاوف ةيرسفف ةحاور
 كمنمام لاقف هآ ر ماسو هيلع هللا ىلص ىبنااعم ىلص الف مهقتلا مث ماسو هيلع هللا ىلص

 «نا )



 2 ه7 هوس

 كشع كاف عل هنعاف لسع نع لوجكم ل لكس دوادوبا لاق قاسلاو دوادونا هحرذخا

 هالو و 1

 اهكران مثاىف ةيناثلا ةلئسملا ١

 هللا لو_سر امم امهلا ةريره ىبناو صاعلا نب ورمع نب هللاد.عنع 6« م ) '

 تاعّما مم نع ماوقا نيهتنيل هرم ىلع لوش ماسو هلع هللا ىلص ش

 هل ناكو ىرعلا دعطاىبا نع * نيلفاغلانم نئوكل مث مهبولق ىلع هللانمتخياوا ٠

 ىلع هللا عبط انوامت عمج ثالث كرت نم لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ةي

 هلع هللاىىضر دوعسمن | نع 2 5 ىذمرتللو قاسنلاو دؤاد نأ هحرخا هبلق

 الحر صا نأ تمره ةهزحا نع نوفلخ موقل لاق ماسو هيلع هللا ىلص ىنلانع

 مهتم ةعجا نع نوفلختل لاجر ىلع قرحا مث سانلاب ىلصي نا

 اهيوجو ديك أ:ىف ةئلاثلا ةلئسملا

 وح ملسم لك ىلع بنت نايعالا ضورف نم ىه ةعجلا الص ءالحلا لاق ١

 رذسع ريغ نم اهكرت نمو اهكرت ىف رذع هل نكي ملاذا ميقم ركذ لقاع غلا ١

 الو ضرفلا لهانم اسل امهنال امهيلع ةعمجحالف 0 ىصلااما ديعولا قحسا '

 هللال وسر نا باهش نب قراط نع ىؤر ام هيلع لدي قاشالاب ءاشندلا ىلع ةعمج

 دبع ةمارا ىلع الاةعاججىف ماسم لكىلع بجاو قح ةعملا لاق ماس و هيلع هللا ىلع ظ
 هللا[ 2 2 لاىأر قراط لاقو د واد ونا ه>رذا ضيصوا ى ص ارجو كوام

 نع * 8 هئم عم سلإ مو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا باكا نم اضعبو ماسو هيلع

 لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امهمَء هللاوذر صاعلا نب ورمع نب هللادبع

 ةدنَس اعاوهوعفرب ملو ةعامج هاور لاقو دواد وبا هحرخا ءادنلا عع” نه ىل ع 0

 ىلا ليالاءاوأ نم ىلع ةعملا لاق ماسو هيلع هللا ىلص لانا ةريره ىبا نع * ةصييق

 ب2 ىعازوالاو ةداتقو 0 ديلا ىلع ةعملا ضال ىذعرلا هيرشلا لكل

 ىداولاوىرقلال ها ىلع ةعلا حنو ناماور د.بعلا ىف دمحا نعو ىلا ديعلا ىلع

 ةعمج الف اوعمسي ملناو روضحلا مهمزايف ةعئنجا هيف ماقت عضوم نم ءادناا اوعمس اذا
 تودعلاىروهح نذؤم ءادب مهغاسنأ طرشااوقحساو دهحإو ىفاشلالاق هيو مهياع

 عضوم نم نكت ةيرق لكف ةنكاي حايرلاو ةثداه تاوضالان وكت كفوف

 بسلا نب دنعس لاقو ةغّ, اروضتح اهلها لع بحن ردقلا اذه ىلع برقلاىف ةعقلا
 لاقو لا.ها عل ىلع نك نك ىلع بن ىريهزلالاقو تدنملا ها وأ وا نه ىلع ةءزلا بحن

 ةعمحال ةفينح وبا لاقو لايما ةيالث ىلع ثدالاو كلام لاقو لايماة ةعنرأ ىلع ةعمر

 ىورام هقفاو ندو ىفاشأاا ليلو ةديعنوأ ةسرق ةيرقلا تناك ءاَود داوسلال ها ىلع

 هللالو_بر دجسم ىف ةعمجج دعب تعمح ةعمج لوا نا لاق سابع نبا نع ىراضمتلا



 سي[ ؟09 9+  (نورشملاو نماثلا ءزملا)

 برق امناكف ةثلاثلاةعاسلاف حارنمو ةرّقب برق امئاكف ةيئاثلا ةعاسلا ف حار نمو
 ةساخلاةعاسلا ف حار نمو ةجاحد برق امنأكف ةعبارلاةعاسلا ىف حار نمونرقا اشبك

 اذا ةياور ىفو * ركذلا نوءّقسي ةكئالملاترمضح مامالامرحا اذاف ةضس برق امناكف

 ذاك لوالاف لوألا نوشكت ةكئالم دجاسملا باوند باب لك ىلغ ناك ةعماءوب ناك

 لسغ علا مون لسّتغا نم هلوق * ركذلان ودل اواو ىلا اووط :مامالا سلج

 لاق ىملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر نا هنع © م )ا ةبانإلا لفك السغ هانعم ةبانحلا

 ىرخالاة عسا نيبو هنيبام هلرفغ تصناو مقساو ةعملا ىنا مث ءوضولا نسحاف ًاضوت نه

 هلغشي هنا هانعم اغادقف ىصحخلا سمنموهلوق * اغل دقف ىصخلا سهندمو مايا ةثالث ةدايزو

 وبا ىنكردأ لاق ةدابع نع 6 خر) وغللاك هلم مالكلا هلغشياك ةبطخلا عاسمس نع

 تربغا نم لوق ملسو هيلع هللا ىلص ىبالا تمعس لاقف ةعمجلا ىلا بهاذ اناو ىسيع

 تدحرخ لاق هنع هللاوذر ةريره ىبا نع # رانااىلع هللاهم ر> هللا ليدسىف هامدق

 00 ا و ةررلا نع "كنتم تلت راطعالا بنك تيار 'رولعلا ىلا

 هللا لوسر لاق هلثلق نا هتثدح اهأ ناكحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور

 مدا قلخ هيف ةعملا موي سعشلا هيلع تعلط موي ريخ ملسس و هيلع هللا بص
 ىهو الا ةباد نم امو ةعاسلا موت هيفو هيلع بين هيقو تام هيفو طبصا هبفو
 سنالاو نملاالا ةعاسلا نم اقفش سمشلا علطت ىتح عن نيحنم ةعجللا موي ةئصم

 لاق هايا هاطعاالا ايش ىلاعت هللا لاسي ىلصي وهو ملسم دبع اهقفاوبال ةعاس اهيذو
 01 ناك ها ردلا 5 ه0 ةيعب لك ىف لي تلقفا موي ةحتس لكي اذا سك
 هتثدخ مالس نب هللادبع تيقل مث ةربره وبا لاق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ىا تلعدق مالس نب هللادبع لاقف ةعمجلا مويىف هتثدح امو رابحالابمك عم ىسلجن
 رخا ىهلاق ىلع نضت ةياورىفو ىنعنكنالو اهب ىنربخاتاقفةربرهوبالاقىه ةعاس
 هللالوسرلاقدقوةعمججاموبىفةعاس رخا لوقت فيكو تلق ةريرهوبالاق عملا موب ىفةعاس

 هللادبع لاق اهيفىلصيال ةعاسلا كلتو ىلصي وهو ماسم دبع اهفداصإال ماسو هيلع هللا ىلص

 وهف ةالصلا رظنني اسلحع سلج نم ماسو هيلعللاىلص هللا لوسر لقب ملا مالس نبا
 ىف كلام هحرخا كلذ وهف لاق ىلب تاقف ةريره وبا لاق ابماصن ىتح. ةالص ىف

 لستغي ال ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق نالسنع 6( خ )ل قاسنلاو ًاطوملا

 بيطنه سميو هنهد نم نهديو روهطلانم عاطتسسا ام رهطتبو ةعمججاموي لجر
 مامالا ملكت اذا تصني مث هل بتك ام ىلصي مث نينا نيب قرب ملف جرخم مث هيب

 لوسر تع لاق ىئقثلا سوا نب سوا نع * ىرخالاةعمسا نيبو هئيام هل رفغالا
 نك 1و ققمو كشلاو كيو لسفلو ليضع نم كوف ماسو هيلع هللاىلص هللا

 اهءايقو اهمايص ةئس لمس رجا ةوطخ- لكب هل ناك عقساو غلب ملو مامالانم اندو

 ( هجرذا )



 أ عا ةروس)ا مه 7١

 ةمدملا مدق امل هنا 3 !او 500 ها 0 ةعمج لواو هيلا هيف نالا

 فوع نب ملاس ىنل رادىف ةعلا ىلصو ةنيدملا لذد مث يلا ام ماقأو ءابق كلر

 رك ذلاو ودعلان ود سا ناف ادنقف نيعارسم هلأ وضمان « تاك ل
 4 عيبلا اورذو 9 اهبوجو ىلع لدي اهيلا ىهسلاب سمالاو ةالصلا ليقو ةبطخلا
 عفن ناف ةلماعملا نع : يكل ريز ولا هللاركذ ىلاىهسلا ىا © مكلذ #8 ةلماعملا اوكرتاو

 ماعلا لها نم متتكنا وا نييقيقملا رسشلاو ريا # نواح م عنك نا 9 قباو ريخةرخآلا

 مهرهظانيب نم جرخ مل مهدجم نكلاَو سد اموبو ءاعبرالاو ءاثالثلاو نينثالاءوب

 مهيداو نطبىف فوع نب ملاس ىنف ةعما ةالص هتكرداف ةئيدملا ىلا ادماع ةعمماموي
 بطخو ملسو هياع هللاىلص هللالوسر هيف عمجت ادعسم عضوملا كلذف اوذذلا دقو

 نما كارملا سلو هل !وانعاو هنلا اؤضماف ىا «# هللارك 5 ىلإ وهساف 99 لاق هاوكد
 اوضماف أرق 3 0 اناني رع ناكو ليفلا هه كارما اكاو ىثلاف عارسالا ىهسلا

 كلارا 4: كفل 3 فال نع ل ل تاو اي نسحلالاقو هللارك ذ ىلا
 هذهىفةداتق نعو عوشخلاو ةيئاو قوافل نكلو راقولاوةئيكسلا مهياعوالا ةالصلا

 لواحد واهبا ىشملاوهو كلمعو كبلَش ىعستنا ىعسا لاق ا ذىلا اوءساف هب الا

 لاق لاق هنع هللاىضر ةراره ىبا نع 45 همم ىُثم املف هلو هلا ع غلب لف هلوف

 ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلا اوشماف ةماقالا متم اذا 2 و هيلع هللا ىلص هللالوسر
 ةالسصلا تمثا اذاف ةياورىفو اومتافم ل اواصن منك ؟ردا تو راقولاو

 اذا كدحا ناف ملسم داز هركذو ةككبلا ميلر نع ةاموناو نوت اهدا

 لاقو ةالصلا 5 رك ذ ىلا اومساف هلو دارملاو ةالصلا ىف وهف ةالصلاىلا دمعي ناك
 عيبلانالءارمشلاو عيبلا ندي 6 عيبلا اودذو 9» مامالا ةلظغروم وها تسلا د

 لاقوىناثلا ناذالادنع ءارمثلاو عيبلا مرح امئاو همزاو نهوهو اءمح امهلوانّدب مس

 ءارشلاو يلا 5 تلاز اذا كالا لاو مامالاجور> دنع ىرهزلا

 4 ملح ا و عيبلاكرتو ةءطاروضح نم متركذ ىذلا ىا © مكلذ 9
 5 150 كسفنا لاصم ىا #نوملعت مت كا تقولا كلذ ىف ةءيامملا نم ىا

 لئاس هشو امد مساو اهماكحاو ةعمجا لضف ىف لصف

 اهلضف ىف ىلوالا ةلئسملا

 لسو هَ لع هللا ىلص هللا لو سر لاق لاق ه دع هللا 0 انع(م2

 ا ل هل فو ةزحلا لخدا هيقو 3 3 هق ةمحلاموب 08 أ هيلع م موي ريخ

 هللا لص هللالو_سر نا هنغا( 3 0 0 ةعط اموبىف الا ةعاسااموشالو ةياورؤ 5 6

 | هللا لأسإ ىل_صب وهو ماسم دنع اهقفاوال هعاس هق لاَقف ةع, ا ءوب ركذ د ملسو هلع

 أ و ه.طع هللا ىلد هللال وسر نا هنع 2 اهله هدب راشاو هانا ءاطغا اللا 0 اف

 | ةندب برق امن اكف ىلوالا ةعاسلا ىف حار مث ةبانحلا لسغ ةعاموب لستغا نم لاق

 ا

1 

ِ 

3 

 أ

 أ
 أ

 "؟ىرئواوًصماف (اوهساف)

 دما ءازقلا لاووا
 دحاو باهذلاو ىغملاو

 0031  دارلا لو
 ىا (هللارك ذىلا) ىشملا ىف

 هيو روهم ادنعةيطخلاىلا

 ىضر ةفينح وبا لدتس

 بطلا نا ىلع هنع هللا

 زاح هللدما ىلع رصتتقا اذا
 صالادارا(عيبلااورذو)

 رآ داع لهذاك كد
 امئاوايندلا لغاوش ند هللا

 نال اهنيب نم عيبلا صخ ||
 عيبلا هيف راكب ةمأج اموب

 ل.ةفلاوزلادنع ءارشلاو

 َ لا راج اورداب مهل

 ايندلاةراحن اوكرتاو

 ىذلا هللا رك ذ ىلا اوعساو

 حدأو هنم عشنا *وشأل

 هعفن ىذلا عيبلا اورذو

 ىعسلا ىا( 350 ريدسلا

 ( مكلريخ ) هللاركذ ىلا |
 لنآ ) ءارشلاو عببلا ّ

 6 وملاآ معك

 اتش 0

 مامالاةيطخ ىلا (هللاركذ
 (عيبلا اورذو)هعمةالصلاو

 ناذالا دعب عيبلا اوكرتا

 ةيطخ ىلا عاقسالا ( مكلذ)

 ( مك ريخ )ةالصلاومامالا

 ةراملاو .بسكلا نه

 لاقف عيبلا اورذو ِهلوَعب ميرلع مرح امدعب مها صخر مث هللا باوثب نوقدصآ (نولأ ) مك ذا ( متك نا ) ١



 توملانا لق ) مهلديعو

 الو ( ه:»م نورت ىذلا

 ةفئخ هونك نا نورت

 مرفك لابوب اوذخؤتنا
 هلا الا مكيقالم هناف )

 تاخدو ناربخ ةلدحلاو

 ىنعم ىذلا نمضتل ءافلا

 ىلا نودرت مث ) طرمثلا
 ةداهثلاو بيلا ىلع

 (نولمست منك امب مكتبنيف
 نم هله متلا اب مكيزاجأ
 اونا ناذلاابباان ) 'باقعلل

 موين.٠ ةولصال ىدون اذا
 نموناذالا ءادالا (ةعما

 وردا و اذا
 كثرت فو مايالا دبس ةملا

 هللا بتك ةعمللا موي تام ند
 ربقلا ةتفقووديهشرجا هل
 أ تولانا)دمعاي مها( لق)
 ١ هروح رك( همن وررل ىلا

 مكب كزان ( مكيقالم هناف )

 ( نودر' 3 2) ةلحم ال

 (بيغلا ملاعىلا)ةرخ الاف
 ْن 3 ودابعلا نع باغام

 دابعلا هماعام (ةداهشلاو)

 مربح (مكتبنيف) ناكامو
 2 منك اعز

 رمشلاوريخلا نم نولوقتو
 ( اونمآ ئدلاابلاي )
 نآ رقااو مالسلاهيلعدمحم

 اذا ( ةولصلل ىدون اذا )

 ناذالاب ةالصلا ىلا ميعد

 ةعممجا موب نم )

00 
 مكبصي نا ةفاع مكناس 2 نوفاختو ي ةئم نورش ىذلاتواانا لق 0

 كال او هلوتوفتال مكب قدال 6# مكقالم هناذف © مكلامعاب اوذخؤتف
 'ئرق دقو مهب هقول عرسيو هزم مهرارف ناكو فصولا رابتعاب طرشلا ىنءم

 كلا اع ىلإ نودرت م #8 ةنلظاع ءافلاز ارب لوصوملا نوكي نا روحو اهريفن
 ىدوت اذا اونما نيذلااهيااي 9 هيلعمكيز احين * نولمعت متنك ا مكتنيف ةداهشلاو
 عامججال ةعمح ىمس امئاو اذال ناس 5 1 # اها نذا اذا ىا # ةولصلل
 عاتججال ىؤل نب بمكه امس ليقو ةبورعلا هيمست برعلا تناكو ةالصال هيف سانلا .

 نودرت مث © هنمرارفلا , سس ال ىا م <قةالم لاق هنم نورك ئذلاتولانا لق
 لجو نعهلوق * ديد<وديعو هف نولمعت مك ام مكين ةداهشلاوبغلاملاع ىلا

 ةعجللا موب ىف ىا## ةعمل موب نم ةالصناتةواىا 04 0 ون اذا اون 0 نيذلاهااي يد 2

 هللال و -ردهعىف نكي مل هنالغطخلا رمزا ا ىلع ماءالادوعقدنعناذالا ءادنلا اذهب داراو |
 لأن ندا سلاح اذا ناك هاوس ءادن ماسو هيلع هللا ىلص |

 (الا لع مامالا 0 لاق ديزي نب بئاسلانع 6« خ)
 نانلارت و, ناعع ناك ناملخ نعوااركب قاو ماسو هيلع هللا ىلد هللال ور دهعىلع

 املا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص

 اج اذا هلوا ةعما موب ءادنلا ناك

 ناك لاق دواد ىنالو كلذىل 1ع سعاالا تدؤ ةياورىف داز ءاروزلا ىلع ناثاا ءادتلا داز

 رسما اي ىلع ةعئلجاموي ريثما ىلع ساج اذا ملسو هيلع هللاىلص ىنلاىدب نيب ْنْدْؤِ
 أن سم ناك ليقو 2-30 مملا ١ ند بيرق ةنيدملاقو 000 كَ عضاوم أ روزأا 0 ركذو

 لقو مدأ قاخىف عمج ىلع هللا نال ليقف ة ةعمج مولا اذه ة سل ىف اوفات>او # ةرانااك

 تاعابجلا عامجال لقو تاقوالا هبف تءعت اذ هيف ءايشالاقلخ 0 غرف ىلاعت هللانال ا

 نم لوا ءاس وا لاق ىْول نب تبعك ةعج مويلا اذه ىع ند لوا ليفو ةالصلإ هيف

 0 لوا ناكو ىْؤا و بك دعب لك لاق

 ةئيدملا ملسو هيلع هللا ىلد قللا مده نا لق ةندملا لها عمج لاق نيريس نا نع

 ةيورعلاموب اهل لاش ناكو ةعمج علا ىعم

 ةعبس لك هيف نوعمتجم موب دوهلل اولاقو ةعمللا اوس نيذلا مهو ةم#ل !لزنتنا لبقو
 اولاقف ىلصنو ىللاعت هللامسا رك اذ هبف عمتجل ان ليعل ماهف موي ىراصنللو مايا

 كلذىف ىلاعت هللا لزنا © ةبورعلا مون هولعجاذ ىراصتلل دحالاموي دوهملل تدسلاموب
 ءادنلا عمس اذا ناكهنا كلام نب بمكن ع ةي الا ةولصال ىدون اذا اونما نيذلااما اب
 اءادنلا تمس اذا تبااي نمحرلا دبع هنا هللاقف ةرارز نب دعسال مرت ةعجلاموي
 ىإ ةرح نه تدبللا مزهىف انب عمح نم لوا هلال لاق ةرارز نإ دعسسال تمحر'

 منك م هلتلق ت لس بس
 ريسلا باكا رك ذف هبادكاب ملسوهيلعهللا لصهللال وسر اهعمج ةعمح لوا اماو * دواد

 ىنلانا

 وبا ه>رخآ نوعبرا لاق ذئموب تايششلا عيش ١ هلل لاو عيقت ىف ةضاس

 فوعنإ ورم ى ىلع ءانق لزت ارحاهم ةنمدملا لخد ا ماسو هياع هللا ىلص

 ءابقب ماقاف ىحشلا دتما نيح لوالا عبر نه تلخ ةرسشع ىتنل نينئالاموي كلذو

 موي



 ردكلان مم رهظو هنن .ءامالا اهنم'ئرد لو ا# ىنع لوف لملاك نما راد انك له نإ جلاب هب اوم :

 مولا لشن زاتبا سلبا يأ ( هللاتاي اب اوءذك نيذلا: موقلا لثم نسيب)هلثم اًذهف هلعلل لمعت و تعتلاو

 دم ةوبن ةح ىلعةلالدلا هللاتاي اب اوبذك نيذلا دوهيلا مهو مهلثم نيبذكملا موقلا لثم سئبوا هللاتاي !ب اوبذك نيذلا
 نوكي هلا هلعىف قس نم ىدهالوا ملظلامهرايتخا تقوىا ( نيملاظلا موقلا ىدييال هللاو ) ماسو هيلع هللا ىلص

 000 اونقف ساناا نود نم هلل ءاياوا مكنا متمعز نا ) دوت اذا دوه داه (اوداه نيذلااما اي لق ) املاظ

 متتكواقح م كوق ناكذا أ ةنجلا ةدوس ١ ىا هؤاحاو <45 هور هللا ءاننا ن نحن نواوغي اوناك ( نيقداص

 نا هللا ىلع | ونقل هع ىلع قس 9 اندم راما نم دارا لكلاذ1 ةفشاوأا لثما ىنم 571 لاح لمحو

 00 مكلقنيو مك 0 نوبذكملا دوهيلا مهو اوبذك نيذلالثم ىا 3 هللاتاي ان اوبذك نبذلا موقلا لثم

 اهدعا ىتااهتمارك دادمملا ) موقال ةفص نذلا نوكب نا زوجحتو مالسلاهيلع دمم ةوبن ىلع ةلادلا هللاتاياب
 هنونعالو) لاق هئايلوال ١ يي وداخل تيذلا هناا لق نيملاظلاءوقلا ىدهبالا هللا 3 فود مثلو سرس
 ىا (مهيدياتمدقابب ادبأ ١ لاءايلوا نحت نولوب اوناكذا © سانلا نودنم هلل ءايلوا مكلا دا متمعز نا # اودوهت

 رفكلان م اومدقامبيسإ أ راد ىلإ ةيلبلاراد نم مكلقنيو مكتيمب نا هللانم اونقأ 1 اونقث # ءؤاحاو

 لكنافناوالنيبقرفالو | 4 مهيدبا تمدق امب ادبا هنونمتالو ٍِه كم ىف 7 نيتداص متنك نا 8 ةءاركلا

 لبقتسملل فن امهنمةدحاو | ييلامعا ىلع 7 زاوعأ © نيلاظلاب ماع هللاو #8 ىصاعملاو 0 . ودنا

 دا نارا الا يد 00 ا 90-00 1 ْ

 ةرص ىتافالف سلاديدشت

 هونع 6 ناودك اتا طظفلب

 هنونعالو هظفا ريغب ةرصو

 يش - سلسال 1 | اويذك نذلا 8 موقلا لدن زق شب ىا 4 مزوقلا لن نش فز لال لاك مذا

 ا ىل» نتكلا | دازملا ليقو نااىقلا تالا نم ..قالمو,ملسو هلع نار 7-12 « َناتإيا

 اوبذك نيذلا ) موقلاةفص |١ ملسو هيلع هللاىلص دمحت ناميالا اوكرت نيح اهم اويذك مهمال ةاروتلاتايآ تاي الان

 هللاىلص دمحم (هللاتاي اب || ليقو املاظ نوكي هنا هلعف قيسنم ىدهال ىا * نيملاظلاءوقلا ىدهال هللاو

 1 20 1 رفلاوءاسو ١ ينقل نم ىلا فا رباش 01 انا كا بيذكَب مهسفنا اوملظ نيذلا ىنإ
 , دمع نود نم ئا# الا زد نم هقرابدا ل1 متمعز ]واه سدا

 ثول 0 !ءاوعدا ىا 85 توملا ا هبااو ملسو هيلع هللاىلص

 ظ ىذلاوه توملا ناف ءؤابحاو هللاءانبا مكنا متمعز اهف ىنعي 4 نيقداص متكنا#
 00| عدرعد | مهدي |تمدقامب ادبا 00 اندلا نك هانا ال رخ ةرخ الازأل هللا مكلصوي

 نيذلااهباإ) دمعي (لق) | نيملاظلاب ملع هللاو 00 بيذكت كو رفكلا نم اوهدقام ببسإ ىا
 ىلا ا _

 هةر ءايحا ( هلل ءايلوا 2 نا) ادوهيون 0 اال اولاتز او

 هلل ءايلوا مكنا ( نيقدا 0 منك نا 0 ”تووملا اولأسات ) توملا اون 0( هءاداو“" 0 هياع 1 نود ن "د

 صغالا كلذ لوَش د حا - 5-- هللاوف دعا م-هللا اولوق ملسو ه.اع هللا ىلص ب ١! مهللاقف سانلا نود نه :

 اديا دوهيلا ىتنمي تولملا نو !أسب ال ( ادءا هنونعالو ) هللا لاقف توملا او امم مو كلذ اوهركف توكو هشرب

 توا نولاتسنال مهنا ىلع دو أو مملاب ( نيملا- اخلا ميلع هللاو  ة هيد وهلا ىف ميديا تامح اك ) مهيدي كدزلف اع )

 ةان اند نبذلا دوهلا كلذك اب عفتشيإلو اهيفام ىردي الو بتكلا لمحب

 ماو نا ملا ى 5 مهشل مأن» ق 0 ثلا اذهو 0 .ةأم اوفلاخ مال ام نوعفتشالو

 لها 00 نوع“ لاق اذهلو هللا جاتحال نم ضارىعا هنعضرعاو هيف اع لمعي

 4م دأ رااو لثملا اذ هه مد مش ةب'الادذهالت مث : م مكعب هنا ل 5 07 ملا اوما 0 ملا

 دشرإل (ىدهمال هللاو )

 (نيملاظلا موقلا) هند ىلا
 هللا لع ف ناك نعد ةووملا



 هللاىضر ةبامصلادعب نيذلا مهو مهب نوقلتسو دعب مهب اوقحلا مل ىا ( مهب اوقحلا مل) نييمالانم نيرخا ىفو
 ىا مهلعلو ىف بوصتملاىلع فوطعم بو_صنموا مما مه لبقو نيدلا موي ىلا مهدعب نم نوتأي نيذلا مهوا مهنع
 0017 0 ]1 ىللالوه هل كف هلوأىلا ادنتشم هلك ناك رام زل رخآ ىلا قسانماذآ ميلعتلان ال نيرخا' لخئو 6

 ةفاك نيب نم هايا هرايتخاو هيلع هديبأتو ميظعلا مالا كلذ نم ايما الجر هنيكمت ىف ( ميكحلا زيزءلا وهو ) هنم
 هللالضف ) وه رباوثلا روصعلا ءاسا ىو هرصع ءاننا ىن نوكي نأ وهو ادمح هاطعا ىذلا ل ضفلا (كلذ) رشبلا

 لمعلاو اهلع اوفلكىا ( ةاروتلا لح نيذلالثم مظعلالضفلاوذ هللاو) هتمكح هيضتقتو هءاطعا ( ءاشي نه هِنْؤِ

 اهولمحم مل مهناكف ام 4504+ اولمعي ملمث ؟ نورمثعلاو نماثلا ءزجلا + ( اهوامحمل مث ) اهيف اب

 اوةحل اخ © ميجا معب هيلعتو توعد نافذ نيدلاموب ىلا ةباحلادعب اًؤاج نيذلامهو | لمحبي راما لثك )
 صالا اذه ند هنكمىف 3 زيرزءلاوهو د نا دعل مهب اوقحلا ]ل 04 مهل |

 .لضفلا كلذ 46 هللا لضف كلذ #9 هميلعتو هراتحا ىف * ميكملا © ةداعلل قراخلا
 لضفلاوذهللاو # ةطعو الضفت © ءاشب نم هيتؤي 8 هلضف هنارقانع هب زاتما ىذلا |

 اولمح نيذلالثم 9 امهيتأوا ةرذن الا ميعنوا ايئدلا يعن هنود رقحتسا ىذلا © ميظعلا
 اوعفتن.ملوا ام اولمعي مل # اهولمحي مل مث © اهب لمعلا اوفلكو اهوملع # ةاروتلا
 اهب عفتني الو اهامحىف بعتي ملعلانم ايتك 46 ارافسا لمحي راما لثكك 9 اهبف ام

 0 ا 1
 ىبنلادعب مالسالاىف لخد ن٠ عيبج مهليقو نوهباتلا مه لبقو نيجي اىف ءاجرخا ف 0035 30

 اا مهنكلو مهوكردي ل * مهب اوقلي امل #9 ةمايقلاءوب ىلا ماسو هيلع هللاىبص | 72775325 م« 5 هه ةوهارو
 ةياحصلاوأش نوكرديال نيمباتلا نال ةقاسلاو لضفلاىف مهب اوقحلا مل ليقو مهدعب | نع

 لك لمح ىذلا ىا < ميكحلا # :راخطارهق ىذلا ٌكلاقلا ىا * زيزءلاوهو 8 || كلذو املي اب اوعفتتي مواهب

 لبقو مالسالا ىني ©« ءاشي نء هوي هللالضفا كلذ 9 هتينادحوب دهشي قولؤع || هللالوسر ثمن اهف نا

 هقلخ ىلع ىا  ميظعلا لضفلاوذ هللاو # ماسو هيلع هللاىبص ادمم اهب صخ ةوبنلا | ةداشبأاوماسوهيلعهللاىلص
 اولمح نذلا لثم ِِ ىلاعت هل وق »+ ملسو هيلع هللا ىلد ا هلوسر موش لسرا ثءوح ظ اذ ىلاوملا ند لاشو

 لجلا نم وه نكدلو اهف اع لمعلاو اهم مايقلا اوفلك ثيح دوهلا ىعل #ي ةاروتلا | برعلاب 2 3 نكح

 اونوكي ما كوش لوالا اولمعي مل ىا © اهولمحي مل مث 8 ليفكلا وهليماو ةلاما نم وه امئاو رهظلاىلع
 دكا نهو نفع عج  ارافسا لمح راخلا لثكك © اهقح اودؤي ملو ايف اع ال ل و نونوكيسف دعب

 ىلاث هللاهب ريض لثم اذهو ىنعملا نم هيف امع رفسي هلال ارفس ىعس ملعلا نم ماظعلا مالسلاهءلع ادم هللا ثعب

 0 ملسو هيلع هللا ىلسص دمحم ناعالاو ةاروتلاب لمعلا نع اوضىعا نيذلا دورلل نيدلوالا كلا الوكنو

 ىذلا رامخلاب ملسو هيلع هللا ىلص دمعت ناميالا ىلع لادلا ةاروتلا ىف امب اوعفتني لذا | بسلا لل

 وهو رفس عمج ( ارافسا

 لمحو ريكلا ٍباتكلا

 لالا ىلع بصنلا لحتىف

 نال فدولاىلع رجلاوا

 * هلوقف ملاك راجملا

 ميلا ىلع صا دتلو

 ىف دوهملا هبش # ىنسي

 «لمحبل 2( ميكملا ) مالسلاهيلعدمم هلوسربوهباتكبو هب نمؤيال نا ةمقنلاب عينملا (زيزعلاوهو ) ىلاوملاو

 ( هيتؤي ) هللانم ( هللا لضف) ديحوتلاوباتكلاو ةودلا نم تركذ ىذلا (كلذ) هريغدسيال ناسا هءاضقو هسماىف
 هللا ىلص دم ىلع ةوبنلاو مالسالاب ( مظعاا ) نا (لضفلاوذ هللاو) كلذ الها ناكنم (ءاشب نه ) هب مركيو هيطعب

 اولح) نيذلا ةفص ( نيذلالثم ) هقلخ ىلع باتكلاو لوسرلاب لانو نينم ْوملا ىلع مال_سالاب لاّشو ماسو هيلع

 مث )ةاروتلاىف هتمنو ما-و هيلعهللا لصد ةفص اورهظب نا اويما ىا ةارو_تلاىف امب اولمعينا اورما ( ةاروتلا

 ' راما لثك )ةاروتلاف هّسنو مالتسلا هيلع دمت ةفص اورهظيمل ىا اهف اورما اب اولمعي مل ( اهولمحممل

 نم هيلع امب راما عفتنيال م ةاروتلاب نوعفتني ال دوهيلا كلذك هلمحب عفتنيال انك ( ارافسا لمحب )راسا هبشك



 جست وا ءاشالا نع ههيزثتو ىلاعت هللا ةيلادحو ىلع هتقاخ كتاد ”*ىثلكملا ترظن اذا ىندب ةقاخل عيسأ نوكينا امآ

 هدمحم عتلالا ءوث نم ناو هلوقىلا ىرت الا ههزنيو ىلاعتةللا هب فرعيام ؛ رد لكف هفطل هللا لعجم ناب ةفرعم

 ىذلاوه) كاذب هل ةفرءم ريغ نم ىهوج ل 5 ىلع ماسلا 0 ناب ةرورمخ جاسا وا مهل 'نوهقفنال نكلو

 0 0 تاجرا 1 ةيساعروش ل تس عا 0 , ع ال الوسر نيمالا ىف ) لسرا ( ثعب

 نه ةلودك" مهن: ليئقو نآل .ةردلا قى » نس ثعب ىذلاوه 2 حدملا ىلع مفرلاب عبرالا تا فصلا

 مهلثم ايما مهتلمج نه © مهنم الوسر #8 نؤرهالو نوبتكأل مهزتكا
 # مهكزرو وف لعلالو ةءارق هنم دهمت ل مهلثم ايما هنوك عم © هيأ مهيلع اولتي 9
 ةعب رثعلا و ناا رقلا © ةيكلطاو باكا ناعو 8 لامعالاو دئاقعلا ثئاخ نع

 ند اوناكناو 2 1 هر هأ وس هلنكي مولو لوقعملاو لوقتملا ن٠ نيدلا ملاعم وا

 مه>ايتحا ةدشل نامساوهو ةلهاجلا ثنحو كرمشلا نه 0 نيم ىلالض ىنا لق

 مهماعي ىف بوصنملاوا نييمالا ىلع فطع # مهنم نيرخآ و 9 اهيلع لدت ماللاو ||

 هيلكسأ ن ل مكسفنا

 بوسنمىالاو هلاوحاو

 اوناك ممنال برعلاةما ىلا

 ن٠ نؤرشالو نويتكبال
 تدي لادفو مثالا نيب

 مهو فئاطلاب ةباتكلا

 ةريا لها نم اهوذخا
 ها ند ةريطلا لصاو

 ( نايا مهيلعا ولي ) رابنالا بتكت ال ةءا ةءا برعلا تناكو برعلا ىني " نيبمالا ف ثعب ىذلا وه
 ) مهكنبو 0( نا رقلا بوسنم هناك هيلع قاخام ىلع ىتزرم ىناالا لقو للا مهف 3 تح أرقنالو

 ةاريشلا نم مهره طيو )| نء وهو هبسن نوملعي ماسو هياع هللاىلص ادم ىني # مهنم الوسر #9 هما ىلا
 مهلخاو) ةللهاجلاكئاخو || 4 هنوكو ىمالا ىنلا ءايدنالا بتك ىف هتعن نال ايما ناك امئاو مهلثم ايما ىلقو مهسنج

 نارا ( كانكلا نوكتاو كل و ىحو اا نم هءىنا امىلع ةياتكلا ةناعتسالا هون نم دعبا ةفصلاهذهب

 . © هنايآ مهيلع اولتب و هةدسولا برق'كلذو مهيف ثعبنيذلا هتما لال ةلكاشم هلاح
 لطانلاَنُم :قللاو :مارطانم لألخلا اهب ريع ىلا هتاآ لقو :هتلاسز نيس ىلا ىلإ

 00 ا( يحاور
 اوناكناو ) ندلا ىف هقفلا

 001 0. لق نا رقلا ىا © باتكلا مهملعيو قف كرشلا سندنه م*رهطي ىا 34 مكزو 9

 ىقل) ملسؤ هيلع ناس || لبقن» ناك لكون ناي طش لاه لبق حلاو # ضئارفلا لبقو

 ةلاهجورفك (نيبملالض | ىا © مهنم نيرخآو نيبم لالض ىنل #9 مهلا ماسو هيلع هللاىلس دمع لاسرا
 ماللاوةليقلانمةففخعناو || نيلتملاناذ مهنم اوراص اوملسا اذا مهنال مهنيدب نونيدياورهظ نبذلا نينمؤملانه
 ىف اوناك ىا اهيلع لياد || ديبح نب ديعسو رمع نبا لوق وهو مجمل نرخ الاب دارا ليقو ةدحاو ةما مهلك
 مظعاالالضىرتال لالض | اسولج انك لاق هنع هللاوضر ةريرهىنانع ىور ام هيلع لدي دهاجم نع ةياورو
 ( مهنم نيرخآو ) هنم | مهنم نيرخا و غلب الف اهالتق ةعملاةروس تلزن ذا ملسو هيلع هللاىوص ىنلادنع
 ىلع فوطعم رور# ىت> ملكي ملفا اوةكعا مل نيذلا ءالؤهنم هللالوسراي لحر هل لاق م م وذلك

 اهب هنأ ىن نيلمالا | ىلع هدب ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر , عضوف ايف ىمرافلا ناملسو 1 انالاث هلأس

 هدهع ىلع نيذلا نييمالا | ءالؤه نم لاجر هلواتتل ايثلاب ناميالا ناك ول هدب ىسفن ىذلاو لاقو نا- ل

 ( هكر لوو قررفلا ف ( نيالا تل ع رع ) ياو 5 هريسغ دعي الذا صا
 د.حوتلاب مهرهطي (مهكذ و) ىهملاو مالا 1 رّقلا ( هنايا مهلع رع ( اولي ) مالسلاهيلع ادهش ىنعي مهيسن نم ١

 ) ةلككلكاو ) نا رقلا ىنعل ) باتكلا مهلخاو) كلذ ىلا مهوعدب ىا بوبذلا ند ةيوتلاو ةاكزلاب لاهو هكرشلا ند ٍ

 'ريخ لبقّنم (لق نم) برعلا ىتعي اوناكدفو ( اوناك ناو ) نا رقلا ظعاومو ماعلا لاشو ماراو لالا '

 برعلا نهمهتمنيرخ الافو ) مهنهنيرخا و ( نب رقك ىف( ناسم لالضىبا) ناذدشلا مهلا ملسو هيلع هللا ىلص 5



 امل رخ الاهلا - دا ةفاشضإ | فضا نيا ايفل < 0
 ا 6 نبا ىسع 1 ييللق دا "7 ذأ ىلا رابتعاب هييشتلاو ل را ىلا | انيوقف ( محودع ىلع
 مهرافك ىلع مهام يع

 ) نيرهالظ اوصاف 0

 ىلو هللاو مهيلع اويلغف

 وةيندمةعماةروس 0

 14 يآ ةرشع ىدحا

 < ميحرلا نمحرلا هللا مسبإ )

 تاومسلاىفام هلل عسل )

 | ودقلاكللاضرؤ اىفامو

 | جيستلا ( مكحلا زيزملا

 ضايبلاوهو راوحلانم الحر رشع ىثاا واللا هب 4-1 لوا هلو هؤايفصا

 | اونمآ نيذلااندياف #9 ىسيعب ىا © ةفئاطترفكو لما رسا ىن نم ةفئاط تن :ءاف
 | |ومصا 9 مالسلا هيلع ىسيع عفر دعب كلذو 0 وا ةجحلاب # ودع ىلع
 فصلا ةروص ًارقن م ملسو هيلع ىلاعت للاى بص بنل نع * نييلاغ اوراصف © نيىهاظ |

 هقيفر ةءاقلامو وهو امندلاىف مادام هلا رفغتسم هيلع الصم ىسدع ناك

 *« ةرشع ىدحا اهباو ةسنادم و 0

0 0 0 0 0 

 تاك ل | رسإ ا نم هلل الط تيم اذ 9 لا 0 2 0 هللا لد ل اوناكو ُثادعا ىلع 38
 قرفتع فر امل هلا كلذو مالسلاو ةالصلاهيلع ىسيع نهزىف سابع نبا لاق 7 ةفنئاط | لوا الجحر رشع ا
 ةقرفو هعفرذ هللانبا ناك اولاق ةقرفو عفت راذ هللا ناك اولاق ةقرف قرف ثالث هموق مورصنو 1 اونا نم

 .نم ةفئاط مهنه ةقرف لك عبتاو نونمؤملا مهو هعفرف هلوسرو هللادبع ناك اولاق | تيداحت ا
 ١ هللا ىلد ده هللا ثعل ىتح نيئم ولا ىلع نائر ذاكلا ناتقرفلا ترهظف اولتتقاذ سانلا ( هعاج 0 لك تا

 نيذلانديأت 0 ىلاعت .هلو3 كلذف ةرفاكلا ىلع ةْمّْؤملا ةقرفلا ترهظف ماسو هيلع | ىسعل( لما رساىت نم )
 نو ةجح تضاف ءاجم,لقو نابلاغا ىا # نيرهاط |وصصاو 0 لكل ترذفكحو ) مر نا
 0 ماو هيلع .هللاىفص دمع قادما ةرهاظ ىسعب نها | 0 ةفقل أ نا ةعامج ( ةغناط

 هباتك رارمساو هدارمب ماعا هللاو | مهلضا نيذلا مهو مليم
 اوئمؤل "ا نذلاو سلوي

 اننوقو انعا ( اندياف ) ه

 1 لالا ىسعل ( اونمآ نذلا )

 مد 000 بلا 0-١ مل نيذلا مهو مع نإ
 ا ميكا ةءلا سودقلا كلملا /!ىفاهمو تاومسلا 001 لح | 0 - ٠ ا إ!ع) ىسع نيد اوفلاع
 1 كك للا 2 ندا َّق ش ش َّ ٍْ ا ٍِظ ا لاو 9 ١ اوفلاخ نذلا ) مهودع

 وهز 0 مهأال 0 هلل ,هلالعلا ا لع ف ةح 5 نيبلاغ (نيرهاظ) اوراصف ( اوككاف )ىسعند

 ةينامثو ةئامعبس اهفورحو نونامتو ةئام اهتاكو ةرمشع ىدحااهنايآ ةيندماهلك ىهو ةعملا اهفركذي ىتلا ةدوسلا نمو#

 لاقيو هلل ىلصي لوش ( هلل عسا ) ىلاعت هاوقف سابع نبا نع هدانسإبو «ميحرلا نمحرلا لامس ) «نوعبراو

 انردال ىذلا متادلا ( كلملا ١ ىح ئش لكو قلخلان.: ( ضرالايف امو ):قلطانم ( تاوعسلاىفام.) هلل ركذي

 هئاضق و هما يف ؟مكحلا) + هب نمؤيال نا عطف بلاغلا (زيزءلا) كيرشالو دلوالب هاطلا (سودقلا) كلم

 < نونامثو ةئامو ةبآ ةرشع ىدحاو ب ل دم ىهو ةعمجاةروس ريسفت »©



 كلذ ) لبق اذك هب ماقا اذا ناكملاب ندع لاش دولخو ةماقا ىا ( ندع تانح ىف ةييدط نكاسدو راهنالا اهتحن

 ىرخا ةمعن ةل> الاف باوثلاو ةرففملا ن٠ ةروكحذلا ةمعلا هذه ىلا مكلو «اهنوبحتىرخاو ميظعلا زوفلا
 سراف وا شيرق ىلعرصنلاوةكم مف وهو لجاعىا ( بيرق حنو هللا نهرصن ) هلوش اهرسف مثمكلاةب ورحم ةلجاع
 ةراحت ىلعو مكيعت ةراخت ىلع مكلدا له هانم فاشكلا بحاص لاقولجحاعلاة كى ىلع! وتلا نه ئث اهنوحن ىفو مورلاو

 اوما لبق هناك لمالا نمت ىف هلال نوتمؤت: قلع فلظع ( نينمؤلا شو ) رت ىف يار لاق ابن

 نكد ام ىلا ةراشالا © ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج ىف ةبيط نك اسهو راهنالا اهتحن

 ةروكذملا ةومعنلا هزو أ مكلو 04 اهلوح ىرخاو 0 ةلا لاخداو ةرفغملا نه

 لج الاىلع لجاعلا نورئؤي مناب ضيرعت اهون ىفو ةبوحم ةلجاع ىرخا ةمهن

 4 هللا نع رمصأ 9 هريخ ادت.موا نوح وا مكطعي راعجاب ةباوصنم ىرخذا ليقشو

 اع 'ىرق دقو فوذدحم ريخ بصنلا لوق ىلعو ناسوا لدب لوالا ىلع وهو

 لحاع 3 تيرق'عو #3 ردصملا وا صاصت>الاوا لدبلا ىلع بصللاب هيلع فطع

 ىلعوا رمشبو اونمآ نيذلااهيا اي لق لثم فوذحم ىلع فطع © نينمؤملارشبو 9

 مه رمشن و نونمؤلا اها اودهاحو |أوتمأب لاق هناك سعال ىنعم 2 هناذ نونمؤأ

 * كلاراصنا اونوكاونمآ نذلااهما اي #9 الجا والجاع امهيلعمهتدعو امب هللا لوسراي
 لاراطلا ]شع اونوك ىحلا نال مللاو نيل مر اق ا

 اهحوتم قى دنح> ند ىا 7 هللا ىلا ىراصن اند نييراوكل مي ىم نبا ىسع لاق 6م

 | ىلوالا ةفاضالاو * هللاراصن ان نويراوخلا لاق 8 ىلاءتهلوق قباطيل هللاةرصن ىلا

 © مظملا زوفلا كلذ ندع تانج ىف ةبيط نكاسمو راسهنالا اهتحن
7 

 مكلو ىا #8 اهنوبحت ىرخاو #9 ميظعلا زوفلا وه ركذ ىذلا ءازلا اذه ىني ا ل ا ل اع
 ةرذ الا باون 6 لحافلاق هر ىرخذا ةلاصخ مكل لو ىرخا :راثخ

 ندفا # تيزت تورما نم رهن » ل
 ١ رصالاب دم اي ىا  نيئمؤملا رشبو 8 مورلاو سراف نادم - ليفو هلم عمو ا 0 5 006 و ان ست

 نشل ىلع رصنلا وه

 ىلاعت لاقف نيفلا_خلاداهحو نيدلا رصن ىلع مهضح مث ةرالاو ةنللاو انو

 مهل لاق امل هللانيد نويراوخلا رمصن ام هللانيداورصنا ىنعملاو هللاعم ىا 86 هللاىلا

 الحر رشعىنا اوناكو 86 هللاراصنانح نويراوحلالاق 9 هللاىلا ىراصنا نم ىسع
 هنمو ه:دالخو ةيقص لدحرلا ىراوحو مالسلاو ةاللصا هيلع ىسلعاإ ما ند لوا

 فاطغ وهليقو كلذي 2« فصلا ةروس + نينمؤااهللالوسراي هه + هه قم رشبو ؟رصتسو هللا كش اودهاجو
 1 111017175 0271 1< 7 ا 1 177+ 1 777

 امااي ىلق ادارم لقىلع

 مكلدا له اونءأ نبذلا

 ارنا اوشا نينلااننااي)

 راصنا ىا ( هللاراصنا

 ىزاعح هللاراصتا هنسد

 ىسعلاق م5) ورمواو

 ن٠ نييراوعل مبرص نبا
 هىهاظ ( هللاىلا ىراصنا

 لوس اراصنامهول هييشن

 0 مهل لاق نيح ىسيع

 كام و ةللاىلاا :ىراضتا

 ىلا اهحوتم ىدنح نم

 باوح قياطيل هللاةرمعت
 لاق)هلوقوهو نييراوحلا

 (هللاراصنان<نونراولا

 نورصتب ,نذلا نحف غأ

 ىراتصت|ئم ىقمو هللا

 (ي 1/0005 اعشسدو

 لسعلاو ءاملاو را راهنا

 (ةييط 2 اعف و ) ناللاو

 ةرهاطلاشو مكل الالح
 تركذ ىذلا ( كلذ ) ن>رلارادىف (ندع تانحىف) نا<رلاو كسملاب هللااهييط دق ةبيطلاشوةليح ةنشح لاشو

 نوزع « اهلوبحن )ئرخا ةرامجم و( ىارخلا و ):نانلا ناو و ةنللاب اوزأف ةرفاولا ةامعلا ( ميظعلا زوفلا )

 ةكم عك لجاع ( بيرق متت و ) شيرق رافك ىلع مالسلا هيلع دمحب ( هللان٠ رصن ) مكل نوكتنا نوهتشتو
 نا رقلاو ملسو هيلع هللاىلس دمحت ( اونما نيذلا اهيا اي ) كلذك اوناكنا ةنلاب نيصاخلا ( نينمؤملا رمشبو )
 ( نييراوعل يم نبا ىسبع لاق اك) ادعاىلع هللاناوعا لابو هودع ىلع مالسلاهيلع دمحل (هللاراصنا اون 0(

 <" كناوعا (هلاراصنا نمت ) هؤايفصا (نويراومل ا لاق) هادعا ىلع هللاعم ىناوعا نم.( هللاىلا ىراصنان.) هنايفصال ٠



 0 اذا دهاج نعو 007 يدنا يراموفا الا 0 ند قياف ل اعف 5 ىردعاو هل 00-0

 : ( مياباذعنم م ع " ةراجن ىل اع لدا اه او 0 نيبلاام ا اي نك رسلاء رك ىو مال اللا نذالا ضرالا قو نك

 بيحااذهلو هل ويس 2 او ىعع وهو نونمؤت لاقؤ لمعت تك اىلاق ل 1 31و ئاش مكيجيأ

 تودحوب ناذيالل ريخلا لفل ىلع هىحائاواودهاحوهلوسرو هللا ناوتمأ دوعس»نءا 2 0 4 اع لدي وم > رفا هلوَش

 : هلوسروهللا) نيدو>وهداه>و تأ 7 هع 1س ناعأ نع ربخي وهف 1 نورشعلاو نماثلاءز ,ا لثةمادناكولاثتمالا

 هللاليبس ىف نودها# و

 (مكلذمكسفناو مكلاوماب

 (| ناميالا نم ركذام ىا
 )ع مكلربخ ) د اههلاو

 || ةيفينخلا ةللاو## قطا نيدو #8 ةرجمملاوا نآ قلاب * ىدهلا لوس رلسراىذلاو» ل |

 أ شحم نم هيفا ©نوكرشللا 00 نايدالا عي ,ج ىلعهيلعي *«هلكنيدلا ىلع رهظبلا
 باذعن» مكين ةراجن ىلع مكلداله اونمآ 0 ري" كرشلالاطباو ديحوتلا |

 0000 روهللا نونمؤت قله ديدغتلاب مكيجحت صاعنإ 1 رقو *“ ملا |

 لاكىلاىدؤملاداهملاو نامبالا نيب عما وهو ةراجتا نيم فانا مك ا مكلاومإب |

 (# كل ريخمكلذ ©كرتبالاع كلذنإب !اذيا رب ا | ظفل ى يح امناو صمالاهيدارملاو مهريغ |

 لهاجلا ذا ملعلا لها نم متذك نا ؛# نول متنك كنا ف داهجلاو نايالانءر اا
 ماهفّساوا طرسشلواربخلا ظفالبه يلع لولدملا مالل باو> 6 مكبونذ كل رفغب 9 هلءشب دتعبال

 لحال مكلرفشب ١ مكلدانا نول لهوا اودهاجتو اونمؤت 210 هيلعلد |

 نه ىرخن 3 مكاخديو 3 ةرففلا كبوت 5 :لالد در نال مك كدا لها ااوج نوبحم ا قوذ داهجلاو

 هيلعيل ىا * هلك نيدلا ىلع ةرهظيل قألا نيدو ىدهلاب د لهوا قيلاوق ا م
 تواغ» وهو الا نايدالا نم نيد قس 0 كلذ لمف ذقاو هل ةفلا_خلا نايدالا ىلع ||" ,ونذمك-ا رفغي) نوصل و

 نيذلا اها اي 8 لجو نع هلوق 4 نوكر رو ل كاكا نك نويقت

 اولاق نيح هب , الاوذه ثلَر 6 ميلا باذع نم مكن عك راع ىلع م كلدا له ايدل ىلل_-راىذلاوه ) كلذ

 نوكحرب مهنال ةراجن هامس امناو هانلمعل لجو نع هللاىلا بحا لامعالاىا 3 | الصادم( هلوبشر
 ىلاعت لاذ ةراحملا كلت نيب مث رانلا نم ةاماا و و لحلو عع هقااشر ف ( ىدهلا) ماو هيلع

 # ىلربخ م ذ م كسفشناو م كلاوماب هللاليدس ف نودهاحتو هلوسرو هللابن وئمؤَت 34 | نا رقلا لاشو ديح وتلا

 مكل رفغي نوملعل متلك نا 0 هليس ىف داهحلاو ناعالان ٠ هب ا ىذلا ىا || ةداه-ش ( قا ندو )

 2 كسشناو مكلاوما ند

 ريخ هلا ) نا 2.

 ذئنيح مكل اريخ ناك مك

 كلذ متملع اذا ك5

 ناعالامييحا هوكدقتعاو

 نءىرج تانج م كلخديو

 0 ا دعا ةاواحرم اهنا نوسوتا .هلوق باج اذه * مككونذ | هرهظيل ) هللاالا هلاالنا
 ييتذ ل هل كلذ متاع اذأ ىا هللا ليدس ىف اودهاحو هللا اونما 00 اأو مالا نايدالا ىلع ( هل ندلا ىلع

 نب ىر# : دبو 2 ىت> ةع اسلام وشن الث اهلك 1١ تأ اذ -- ”

 ! «اهحن رو دوهلا اركان و2 نو رتشملا هرا ولو ) ةيزحلا مهملا ىدا وا مالسالايف لخدالا دحا قبال

 مكلدا له ) ةروسلا لوا ىف مهيب دقو ا 0 كلنا رك قار, كرقلا و 4. عراستلاو

 هللاب مكتاعاب نوقدصت (هلوسرو هللانو:ءؤت ) ىلغالب ةرخ الاف عييحو ( ميلا باذع نه م 52 راج لع
 مكلاوما هقفن ) مكسفناو مكلاومإب ) هللا ةعاطىف ( هللا اليف نودهاحجتو 2 نيقةفاأملا ىلع ترسف نا هلوسرو

 كلر ع ( هللا با و نوةدصت نا هكا لاومالا نه ) كل ريخ 0( داهجلا ) مكلذ ( مكسفنا جقارحو

 كك" نم ىرخ ١ ناتاش ( تانح مكلخد.و هللا ليشف ةقفلاو داهجلا ) 0



 اذه اولاق) تارجلاب( تاذيبلاب ) مالسلاامه لعد مشوأ ىسيع ( مهءاجالث ) ١ رالاىننم نملو ترلاف اب اريشبمو
 موقلا ىدهأل هللاو مالاسالا ىل ||| ىك دن وهو بذكلا هللا ىلع ىرتفا نم مأ ماظ هأ ندو ( 0 ةزمح رحاس ) ن0

 هيلا هتاحا ناكم لمت ن رادلاةداعس هيف هل ىذلامالسألا ىلاهس ناس ىلعهير هوعدب ن# نط دشاسانلا ىاو(نيللاعلا

 اولاق تانيبلاب مهءاحالف 9 نيلسرملا متاخ وه ىذلا ىنلاو نويدنلا هب مك
 ةءارو 9 5 هليولو ةغلانملل || ردح 8 سلو هيلاوا 0 ءاحامىلا ةراشالا 3 نامه ن م اذه

 نم ماظا نهو 8 مالسلاهيلع ىمنعملا ةراشالاناىلع رحاس اذه ىئانكلاو ةزح
 مالسالاىلا ىعدي نم ملظا دحاالىا ةكمالاسالا ىلا ىعدب وهو بذكلا هللاىلع ىرتفا

 كح ىذلا ا

 بيدك هللا ىلع ءارتفالا ةباحا عضوم عضيف نيرادلا ريخ هلىضتقملا هتيقح ىهاظلا

 هاعد لاش ىعدب '؟ىرقو تراثلا ىنأو ىنلا تاكا 1 هناو 02 هنايأ هوس و هلوسر

 مهحالف هيفامىلا مهدشربإل 03 نيملاظلا موقلا ىدهيال هللاو 3 هيعإلو ةسلك هاعداو

 ةدارالا ىنعمنه» اهيفامل ةدبنم ماللاو اًوفطينأ نودبزيىا 3 اًوفطيل نوديرب 0

 ءارتفالا نوديريوا كلإباال ىف اهل ادك أت ةفاضالا ىنغمنم اهيفال ثديزاك ادك ا
 أ 70 2 2

 م هللاو ]ل هيف مينعطب 3 مههاوفاب ع هت2 وا ٍهباتكواهنيدىنعي 1 هللارو 2 اًوفطيل

 ةفاضالاب صفحو قاسكلاو ةزم>و ريثكن.ا ارقو هثالعاو هرمشنب هتياغغلبم ةكهرون

 مهل اماغرا 6 نورفاكلا هركولو 9

 دهحاو ا_عحر افور ىللاعت هللاداع“دقو ى ىدعل سل ىذلا بقاعاا اناو ةمايقلاموي

 لح ونزع هلل نوداح مهلك ءاسالان ا هأنعمو لعافلا نم ةقلايم هنا اهدحا نينعم لمتح

 مهلك ءاسيبتالانا هانعمو لوعفملان ٠ ةغلابم هنا ىناثلاو هريغنم هلل ادمح رثكا وهو
 نساكأو ل انستلا عمجاو ةغاايم يك | 0 لاصخلا نه مهيف امل نودوت

 0 راع ىسيعوه لبق # تانيبلاب مهءاج الف #8 هريغنم اهب دمحم ىتلا قالخألاو

 0 نام رك اديف | ولاق 7 اسو هيلع هللاللص دمع وه ليقو مالسلاو

 هكا 1 غاب نك املظ عقا نمو ىا # بذكلا هللاىلع ىرتفا نم ملظأ نمو 00

 وهو هاورفك مث هللا ٠ ند ا 9 «نا الغ ما ١ كلل هللا هللا ىلع 8 نا

 3-3 قال سبل ىلع 5و هوعدل ن “ُ اكن حا سانا أ ىأ هب ولا ىعم 0 ااسالا ىلا ىكدب

 ءا رفا هحاحأ ل ناكَم قدح نير ادلا 0 4 0 هأىذلا مالسالا ىلا م اسو 4 داع هللا ىلص

 مهقفويالىا «نيلاظلاموقلاىدهبال ل

 58 © مههاوفاب للاروت اؤفلب نوديري #9 مها ةبوقع مهلاح نع ملع لل ةيادهلل
 0 اذه 0 رقلا ف مهلو و ماللسالا لاطبا مهدارا

 رو“ اذه 1 هللا ىلع بذكلا

 ا من“ ىعل ( هرون مث 6 هللاو 9:

 _نورفاكلا هركواو 9 هس هيد رهظم |_نورفاكلا هركولو # هيد رهظم ساسبع نإا ل ,ع نبا لاقو هتباغ هغلبمو هرهظمو قعلل |
 . دجإ

١ 
1 

' 
 ىتدب وهو ( ةحاصو ادلو ه4

 هنا هللا ملع ىف ناكن٠ 3 ويلاهنمد ىلا دش 0 ) نياظلا موقلاىدهبال هللاو (

 ىتلا ملول ل مهاعد هوحرلا مهو دحو كالا ) مالسالا 0

 اذه قحلاولا 7 ا نك ةروس ) وه ىذلا همالكل 4056+ هلو هو هللا ىلع نك 1

 هبوك وتدل مح اور و“

 هللارون اؤفطيل نوديري )
 مكهت اذه ( مههاوفإ

 لاطنا مهتدارا ف مل

 نانقلاف مهل وش مالسألا

 مهلاح تلئم رعت اذؤه

 رون ىف ختي نم لاحم
 لوعفملاوهئفطيلهيش سعشلا

 ليلعتلل ماللاو فودحم

 يبذكلانوديرب ريدقتلاو

 مههاوفاب هللارون اؤفطيا

 مه هللاو ) مهمالكب ىا

 ىلعو ةزمحو ىكم ( هرون
 مه ريغهرون مع صفحو

 هتباغ هغابمو قمللا مه ىا

 ركولو (

 ىذلاادمحو مذيال 2“

 ىلع ( مهءاح 1 )دم

 هيلع هللا ىلص دمحم لاشو

 سمالاب ( تاذيلان ) ماسو

 ىلا تافمااوأ نيالاو
 رعب اذه اوااق ) مهارا

 نورفاكلا 53

 ككل ور لا ناب( نيبم

 هرفكيف ( ماظا نمد) |

 احا ( ىرفا نع )

 ليش ) يبذكلا هللا ىلع (

 د وتلا ىلا مالسلا هيلع

 دوملا ىنءل ؟ نودي ( يدا توك

 مهبذكو ايقلسلا ( مهها وفأب ( 0 لا هللا بات 5ك لاش و هللا ن 5 اولاع.يل )هللا رو اوفطل) ىرا_صتلاو

 تدكدا برعلا اوك رشف نا صالاود وع امك ) نوزفاكل ار كرو و )هنيدوهباتك هروث ولم (هرون من هللاو )



 ءالارون عزت هصاوا اك الوا ؛ءادهلان ع( مهبولق هللا غاز ) قلانع اولام (اوغاز لك نوذؤتناأل

 1ىدهيال هللاو ) قحلا عابتا قيفوت مهءرحو مهلذخ ىا مهبولق هللا غازا غيزلا اوراتخا انف وا مهبولق

 الا ناف راكنالل ةررقم لاح ةلمعاو تازجملا نم مكتتج ام 6 زيا طكارخا ىزي
 3 مهبرلق هللا غازا لف قحلانع # اوغازاطف #9 ملعلا يقتل دقو هءاذيا عنيو هيظعت هنال ىموم لاق م موقاي

 | ةياده 6 نيقسافلا موقلاىدهيال هللاو باولاىلا لبلاو قا لوقنع اهفرص
 ' 01 لئارسا ىإي حرص نا ىسع لاثذاو 8 ةنحلاىلاوا .قكلا .ةفرعم' ىلا ةلصوم

 أ للالوسروا ف مهيف هل بسنال هلال مالسلا هيلع ىسوم لاقاك موقاي لّهمل هلعلو || ىدب نيب املاقدصم مكيلا

 | اا هود

 هللال وحس تك ( هموق

 ا ةاروتلا نم ىمدعال قيدصت لاح ىف 3 اريشيمو ةاروتلا نم ىدب نيبال اقدصم ملا لوسرءارشيموةاروألان ٠

 أ : : 1 0 ع 3 هل

 : جك 3 3 . هل

 | هيلع ادم ىني * داعم 988 لمعيالفلوسرال ةلص وهذا وغلهنال راااللاسرالا أ لاح ىف مكيلا تاسراىا

 ا ةروهشملا تكلا لوا رك ذفهاساو هللاستكب قيدصتلا دنا ىنءلاومالسلاوةالصلا
 نهد ىنهدش ام قيدصت

 1 مسا 2 . 5 م 71 - ما.هم 2 1

 ١ كوسرلاو محلا هللال وسر نا اعطق ا نوملاع 2 او ىودوا ىنعل ى ريشي لاح قو ةاروتلا

 اانا حس 1 م02 اغا 02 رب - 3 .

 غاذا 8 قحلانع اولامو اوادع ىا # اوغاز الث © ىذؤي الو مرتحيو رقويو مظعي | ىدعب نم ىتأب لوسر

 الىا * نيقسافلاموقلا ىدهيال هللاو ل# هريغىلا قا نع اهلاما ىا # مهيولق هللا ةيولسصلا د قارا

 ل 0 نح ات ا ريع دن مالا
 ناىسعلاقذاو 0 ىدهلا نع بولقلا غيزو رفكلااىلا ىدؤي مهاذانا ىح لسرلا

9 5 : - : 5 0-0 1 

 فيصولاب مكيلا تلا كويت ىنا ىا © مكللا 0 ىلا ليمارسسا ىناي برم :
 فرست رهف نأ ىأا © ةار ونلانم ىدي نيباملاقدصم الا ةاروتلا ف هب فصو ىذا وباو ورم#وباو ىزاج

 نمد ل اريشيمو 0 مدش دق نم اءيح هنأ اساو هللا ب 0 0 اروتلاماكحاب ليلخلا راتخا وهو 0

 ءاذبا مظع ىلع ةييط اذهو هتنادهو هتعاط نك جراخ قساف هنأ لع

 ىدعل رخاتو مدشت نم

١ 8 ٠. 

 همسإ 8* لاقف همساام ىلق هناكف قيدصت لثم ىلع ةارواألاب قدصي ىا ## 3 ىدعب [] اقةدصم بصّتاو هيويسو

1 . | 2 . ٠ . ٠. 

 ىشثاحب اواينا هاك ماسوةيلع هللا ىلص هللالوسر رم لاق ىدوم ىبا نع 3 دما أ قطا نعاولام (اوغازالف

 ئذلا هناو هللال وسر اد# نا دهشا لوّش ىثاجتلا تععس لاق هيفو ثيدخلا ركذو 1
 ١ لاما (هللا غازا) ىدهلاو

 قحلا نع ( مهبواق ) هللا
 لمآ .ىتح هتينال سانلاصا'نم تلمح امو كلملانم هيف انا ام الولو ىسع هب ارشب

 ىسعو دمح ةفص ةاروتلاىف ف بوتكم لاق مالسن هللادنع نعو * دوادونادح رذاةيلعت
 . .٠ اه -

 | ىذمرتلا ه> رذإ رق عضومت يبل ى ىتب دق ىندملا دوادوبا لامفهمم نقدي مث نبا اوغازام لاهو ىدهلاو

 اثدعب له هللاحوراب ا هللأ ىلص ىبسبعل اولاق نييرا وحلا ا رامحالا 9 هللا غازا تدوم اويذك

 نوضرب ءايدن أ هقفلاىف مهعأ ءاشا 03 ارا ءالع ءأ 2 ةما دع 0 3 لاق ةما ن نع مهبوسأق هللاف رمد

 1 نب ريح نع «ف) لمعلا نم ريبسلاب مهنه هللأ ىكذرو قرر لا ند ريسلاب هللان اوغازالف لاَشو ديحوتلا

 نع انا ءاعمإ ةددج َُك محو 0 هللا ىبص هللا ل وسر لاق لاق ةيع هللاىذر 13 ىدهلاو قطان ع اولام

 ىمدق ىلع سانلا ريشحم ىذلا رشآحلااناو رفكلا ىب هللاوع5 ىذلا ىحاملا اناو دما اناو

 موي 2
 ىدب نيبال ١ مئارتجلا ضاودحولا امفاوم «انذضت مكيلاهللال اناا ل 5 ميسم نبا ىسع لاقذاو 0

 هللاداز مهبواق هللا غازأ

 هنأ هللا غ2 قف ناك نيرفاكلا (نيقسافلاموقلا ) هنيدىلا دشرال ( ىدهيال هللاو ) مهبواقغيز

 دما 1 دم | هع*أ ىدعل نم أب لوسرب كرش رسيممك ّ :ٌد>و ( ارمثيم و ) ةاروتلاا نم ىلبق ال ( ةاروتلانم



 فقولاو * رير> ىتسل ماقام ىلع * لاق اليلق لصألا لامعتسا ءاج دقو مهفتسملا مالك لامعتسالاريثك وهو دحاو .
 الام اولوقتنا هللادنع انقمرك ) تفقولا .ئرحب ' هنارجالف لكولا ف نكسا ندو ناكسألا ول تكشلا ءاغدالز لع

 سمالا ميظعت بجتلاىنممو * اهؤاوب بيلك باث تلغ * هلوقك هظفل ريسغ نم بجتلا ريك ىف دصق ( نولعفت
 ىلع اتقم بصنو اولوقت .نا ىلا دنساو هرئاظن نع جراخ ءىش نهالا نوكبأل بجتلا نال نيعماسلا بولق ىف
 هللادنع اتقم نولعفت الام مكلوق ربك ىنءملاو هيف بوشال صلاخ تقم نولعفب الام مهلوق نا ىلع ةلالد هيفو 0

 لجعتسا) لمفاالام لوقانا ىنو ماتا لاقف انثدح هلليقدنا فاسلا ضع نعو ضفغبلا دشا هنال تقملا ظفل ريتخاو

 عقوردصم مهسفنا نيفاص ىا ( افص هلربسىف نولئاغ نيذلاب حيهللانا) لاقفهبحبام لجو نع هللا ىلعا مث هللاتقم

 ءاوتسا هيديراليقو ضءبس هضعب 4 فصلا ةروس 7 قصال (صوصرم 49561 + ناينب مهن اك) لالا عقوم

 ريك 9 هنع مهفتسا ىلع ةلالدلا ىف امهقانتعاو اعد امهلامعتسا ةرثكل رجلا فرح
 ةلالدلل زيا ىلع هصنو ضغبلا دسشا تقملا © نولعفنال ام اولوقتْنا هللادنع اتقم
 هلع عنملاف ةغلايم ميظع لك هنود رقحين» دنع ربك صلاخ تقم اذه مهل وقنا ىلع

 مهن اك #9 هءيفصو ردصم نيفطصم 6# افص هليبسوف نولئاق نيذلا بحي هللانا
 توصش(ذاو )اضيالاح © نسر والا لال ف نكتنلا هلا ةهسرشب ريغ نما يسار

 هموقلىموملاق ) رك ذاب ]| ناكذا ركّداب ردقم # هموقلىسوم لاقذاو #9 هماكتساو ضعلاب ءانيلا ضعب لاصتا

 دوب( ىوذؤت مل موقاي || «مكيلاّنالوسر ىنانولعتدقوإلا ةردالابىرلاونايصعلاب 6 ىتوذؤن ل موقاي 9 اذك
 سيل امب فذقلاو تايآلا 3 ْ

 قا نودلخ دقو ) ف

 ىوذؤتىا لاخلا عضو

 لوسرىنا) انيَش الع نيملاع
 مكلع ةيضقو ( مكللا هللا

 ىميظعتو ىريقوت كلذب

 مودع برح ُق مهلا

 عاما ىف اونوكي ىتح

 0 كاتم قلد

 تمعلتاو لئاشن ملو تلتاق لَو لِجرلا ناك لاتنلا ناشف كلر لقر لالا 1
 مهنا كلذو نيقفاملا ىف تاز“ ليقو هب الاهذه تازنف برضي ملو تبرضو مطيملو

 اضغب مظع ىا © هللادنع اتق ريك 9 نويذاك معو نينمؤملل رصنلا نودعي اوناك |
 هللانا هب اوغلو أيش مهسفنانم اودع؛نا هانعم :© نولعفتالام اولوقتنا © هلادنع
 نولوزي الو افص لاتقلادنع مهسفنا نوفصب ىا # افص هليبس ىف نولئاق نيذلا بحي
 ىلاهضعب قزلاو ضعبب هضعإ صر دق ىا #4 صوصرم ناي ماكر يكن
 00 اونمآ || ةي الاىتمو فصلايف اوصار ثدحاهئمو للخالو ةجرت هيف سياف مكحا 0

 ةردالا ق مكيجت ةراجن لاضلو صورا ايلا فود هام مزايو هليبسف داهحلا فتيثي نرحل هللانا
 عبجو ميلا باذع نم أ مولاي ا ل عي ايد وتل نرسل
 5 100 م مالا دئذالا نه عاوتاب هتوذؤي اوناك مهنا لق « ىنوذ ا

 | مكيلاهللال وسر ىنا نول” دقوؤتاةردالاب هومر مهن ااهنمودحاو ماعط ىلع ربصن نأ مهأ وقو
 ءاك ام كلو كعل اودكش

 نونمؤت لاقف مهلىلاعت هللا نيف انيلهاو انسفناو انلاوما اهيف لذبنلىه ام من انتيل اولاقف ىه ام مهل نيبب لو هللا

 ةياالا مكسشاو مكلاوماب هللا عاطف هللاليب سيف نودهاجن و هلوسرو هللا مكنامبا ىلع نووقتست هلوسرو هللا

 ( نولعفتالام اواوّش نا هللادنع ) اضغب مظع ( اتةمرك) نولمعتال اع نوماكتو نوفوتالام نودع مل نواعشالام

 نولئاش نيذلاس< هللازا) لاقف هليبس ىف داهجلا ىلع مهضرح مث نولمعت الاي ١ وملكتتو نوفوت الاع اودمت نا

 داي ذأ )و( ضع لك 4ضعل صر دق قري ) ص وص ص ناي مهل 50 لاتقلا ف (افص) هتعاطوف ) هلدسوف

 نيدقو 1 هنأ نولوَش اوناكو ىلع نواو#ت اع ) ىوذؤت م موقاي) نيقفانملا ) هموقل ىدوه 0( لاقدق ) لاق ذا (

 مكيلا هللا لوسر ىلا ناش دقو ) تارخالا ةروسىف هّتصق '
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 . مهنال ةرخ الاريخن اوربقنيذلا رافكلا سني مك ىارافكلل ناب روبقلاب اان م لبقو ءايحا اوعجربو اوئمينا
 ١ (ميحرلا نمحرلا هللامس )ل كَ ةنا هرمشع عبرا ىهوةيثدم فصلاةرو وس آ د لك هللا و مماقنم ءوسو و مهااح 3 اوني

 اولاقمهنا ىور ( مكحلازيزعلاوهو 46: ضر ,الا نان ند رسشعلاو :ىهاثلا حلا تاوعس !اىفامدتل عس)

 هما.قلا 6006 ءاعفش تانم وا او نونمّؤملا 6 ناك يملا روس ركن "هاكلاو ةالصلا | داهجلا وسمح مل نأ لسع 0 3 و

 ل 0 ىلا لامعالا بحا ملعنول
 ا ا 5[ تازنق 00

 .مد# ميح رلا نمحرلا هللامسإ -- | تازئق هضعبًاطابتقداهجلا

 اهياي 8 هريسفت قبس :* ميكحلا زب ازعلا وهو ضرالاىفامو تاوعسااىفام نب عس اه | ملاونمأ نيذلااهياا )

 هللا ىلا لامعالا ب حا انلع ول 0 نيلسملانا ئور «نولعفتالامنولوقت م اونما نيذلا ظ 9 نواتمإرزلاج نواح
 اولوف افصهلبسىفنولتاق نيذلابحهللانا هللال زنا انسفناو انلاوءا هنف الذيل ىلات || ةلخاد ةفاضالا مال ىع مل
 عم اهفلا فذح رثكآلاو ةيماهفتسالا امو رجلامالن م ةكرم ملو تازنف دحا موي | لخداكةيماهفتسالاام ىلع
 95 ' ” فورح نم اهريغ اميلع

 مثو 17 كلوق ىف رجلا

 مال-ءو مالاو محو مثو

 نآل فلالا.تفذح امناو
 ءئثك اهريغ وا ماللاوام
 ََ 3 : || 5 رهام ريا 1[ رج ككل

 ميرا ىثو ةيكم انا ىتاثلاو روهمجاو سابع نبا لوق 0 هللا عس نمي اونوك نكلو

 *« فرح ةئامعساو ةلكنورشعوىدحاوناّنامو ةباةرشع 8 0 ىلسو
 1 2[ درو كسلا ؟ ذل

 4 ما يرانا تن 2خ- ١ 7 0 ب
 نيذلااهيا اي يكجلازيزءلاوهو ضرالاىفامو تاوعسلاىفام هلل عسل لجو نع هلوق# ]| عبرا اهتايآ ةيندم اهلك

 مالس نب هللادبع نع ىورام اهلوزن سس لق © نولعفتالام نولوقت ملاونما نام ايهتاظر د

 انلقف انركاذت مل ش 2 هللا ىلص هللا ل وسر باحصا ن + ارقن اندمق لاق هنع هللا ئصر |( نورشعو ىدتحااو

 هللا ىلص هللال وسر اوتاع نذلا دوهلانا ىنعملاو مهيلا اوءحرب نا روبقلا باص

 روبقلا باكا ن٠ رافككلا 5 5 ٠ رح .الا نا و

 زعا ىلاعتو هر حس هللإو مهيأا اوعحرنا

 *« وهو ةددماما اهدحا نالوقاهيفو فصلاةروس ريسفت ©

 نا
 تا .

 اوسنيدق هب اونمؤي ملو ملسوديلع

 ضرالاىفامو تاوعسلاىفام هللعس ىلاعت هللا لزئاذانامعل هللا ىلا بح ا لامعالا ىا ملعلول | ةتسو ةثامعست اهفورحو

 مالسس نإ هللادبع لاق نولعفت الام نولوت مل اونمآ نيذلااهيا اي مكحلازيزعلا وهو #*« نوسنعو

 نيئم ولاا نان ورسفملالاقو ىذمرتلا هحرخا ملسوهيلع هللاىلص هللالوسر انيلع اهأرقف (ميحرلا نمحرلاهللا مسن )ل

 هللالزئاف ان_سفناو انلاوما اهيف انلذياو هائلمعل هللاىلا لا_هءالا بحا انلع ول اولاق 01

 ةراحن ىلع مكلدا له ةلالزناو امض هلدس-ىف نولئتاش نيدلابح هللانا لحو 1 ا |

 هللا ل زئاف 11 اوبحاو توملا اوهركو نيربدم اولوف دحاموي كلذب اولّساف هب لا 22 00 0

 اون 2وةلع لالج هلوسر ىلاعت ارح امل ليقو َنوامفتالام نواوقت عملات نت يلا قام ) 0
 هللا مه ربعف دحا موب اورفف انعسؤ هف نغرفنل الاتق انيقل نّنل هبا صلا تلا رك اها ضال فاواقشان»

 «هذهبر نا سما ُءاضقو ءسماىف ( يكملا) هب نمؤيالنا ةمقنلاب ( زيزعلاوهو ) ىح ؛ىشلكو قلخلا نم

 نوملكت مل ( نولعشال ام نولوش | 10 نا 0 ع حسو ةيلع هللا ىلص دمحت ( 1و نيذلا اهيااي ) 00

 نيذلااهيا اب لاقو كلذ ىلع هللا مهل دق هانلعفل هللاىلا بحا ل.عئىا هللالوسراي : 01 اولاق مهنا كلذو هءنولمعت الامي



 لسوف 5 هللا ىلد 0 ,كوضف لاللئ تل وهف ةتدصاام أَي ةسوأ 1

 تااقف 0 ف كنع هللاافعلاق هللا ىناي فاد ا2

 ىلع 0 معو متاف .ة اراك ىتقو اراغصأ
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 ءاداو ةراث كئلوا ءاسن روهم ءالؤه ءاداب مكحلا هيش رهملا ءادا نم مكتبون ىا

 هريغو بوكرلا ىف بقاعتي أك هيف نوبقاعتي ىماب ىرخا ءالؤه ءاسن روهم كئاوا
 اك وز هوتؤنالو ةرجاهلازهمنم # اوقفااملتم مهجاوزاتبهذ نيذلااوت اف 2
 كلذ رئاوكلارهم اود نا 0 دا ةمدقتملا ةي الاتازئامل هلا ىور رفاكلا

 لاق © ميكح ميلع هللاو مكي مع ةاكح ىلذ » ى مكنم اهو نم رهملا نم

 نيبو ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سر نيب ناك ىذلا دهعلاو ةندهلاالواو ىرهزلا |

 تسلل ءاح نك عئص كلذكو قادصلادرب ملو ءابسلا كتسمأل ]تلو ا
 دهعلا لبق

 تاقفن ءادانم هباوصصاام اوداو ىلاعت هللامكحم نونمؤملارقا ةي الامذه تازت الف
 تاسقفن ءادا نم سما اهث هللامكحم اور نا نوكرسملا ىباو مهئاسن ىلع نيكرمشمملا |

 اذه ىلعف رافكلا ىلا نهوعج رئالف ىلاعت هلوش اخوسنم ءاسنلا درىف مكحلاراص مث ْ

  مهجاوزا تتم هذ أ

 كيل اوقشنا ام لع تاددبا ص راتكلالا 5 مهجاوزا |

 نيرجاهملانينمؤملا ءاسن نم نيكرشللاب قط سايعنءا لاق رافكلالاوءانم مكيداهف |

 مكجاوزا نم *ىش # نونمؤملا اهيا « مكتافناو 8 لجورع هللالزئاف نيملسملا

 متيصاو متمنفف متوزغ هاسنعم © متقاعف 9 تادترم مهب نقم ىا © رافكلاولا |
 نيذلا اونا 9 مك كل ةيقاعلا تناكو مترهظ هانعم لبقو 0 ىتع رافكلانم

 تبهذ نيذلا اوطعا هانعم © اوقفنا ام لثم # رافكلاىلا ىا

 تراكس ىلا متاتفلا نم

 ةمطافو ىرهفلا دادش نب ضايع تحت تناكو نايفس ىبا تنب مكحلا ما ةوسن تس
 0 ارإ املك ناشلللا نأ رع تع تناكو/ هس ما .ثذحأ ةريغلا زب ةنما نااتشا

 تش ةزعو تاع ساع“ تح تناكو ةبقع تب عوربو تديراو تبا رجاهع نا

 ىلا تنب دنهو دودنع نب ورمع | يعحو ماشه نب لهج زاو ةلضن نب زيزعلادبع

 نهلكف باطخلان 2 ريغ نوع تا موثلك ماو لئاون صاعلا نس ماشهت حن 527 ا

 مهئاسن روهم نهجاوزا ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىطعاف مالسالانع نعجد '
 اجاونأك لع اهجوزىلا ءاسنلانم تلسانم رهم درىف لوقلا فاتحاو ةميّئلانم

 نالوق هيفال ما ءاسنلادر ىلع عقو ناك له عصلانإ ةلمسملاهذه لصاو ايودئموا |

 هيددرالادحا انم كتأنال هنا ىور امل اعيمج ءاسنلاو لاح رلادرىلع عفو هنا اهدحا

 «ناك )

 و .٠

 نة

 1 ةينغلاو رهملا نم نهيلع ( اوقفناام لثم ) رافكلا ىلا مهجاوزا تت ( مهجاوزا تبهذ نيذلا ) اوطعأف



 لحال ةلبسملانإل ءاسنلاىفال لاحرلا ىف كلذ نا ناس ةب الاهذه هللا لزئاذمهنم انمؤ وم ءاجنع ةكملها ىلع د رن

 جوز ىف حا املا مهنع ىنأ مث ( نورك ا اع حاجا لوالا مكحلا ةبالا هذه نؤست ليقو رفاكلل

 رجارهملانال نهروه.ىا 4(ةنمصملاةروس) 0 روجا نهومتنلا 4 1 ريم- اذا ) تارداملا ءالؤف

 م 0 حملا 001١| زحْلا رفاسم اهجوز لقا ةلسم ةلسالا ثراحلا تب ةعيهس هن ءاحذا ةيسيدحلاب
 ةدعال نا ىلع هنع هللا ىضر اهجوز ىطعاف تفاخ ملسو هيلع ىلاعتهللا لص هللالوسر اهفلحتساذ تازنف اهل ايلاط

 (اوكسمتالو)ةرجاهملا ىلع 3 نو هك دو يكتتنإ مكياع حاجالو را لاب فاشل رع ايكردد
 مصعب) ىرصب اوكسمتالو || زاد # نهروجا نهوقتت !اذا 8 رافكلا نهجاوزا نيبو نيني لاح مالسالا

 ةمصعلا ( رفاوكلا ا ر صم و #* زولأ ماقف موهال نوخاوزا ىطعاامزا 3106
 1 ىميأ دارملاو ةعصع عمج بيسو دّقع نم تارفاكلا هب مصتعلاع 0 رفاوكلا مصعل

 0 ارو اولئساو# ديدشتلاب اوكسمتالو نايرصللا ًارقوتاكرمشملا حاكت ىلع ماقملانءنينمؤملا
 برحلارادفتيق ىلا هدأ ردي. # اوقفناام اولئسبلو # رافكلا تاقحاللامكئاسن روهمنم © متقفناام

 برا رادب تقحل وا 5-0-2 0 : و
 0 © نهرو>/نهومتننا اذا نهوحكتت نا مكيلعحانجال و نهيلا هوعفد ىذلارهملانم
 1 ماللكسالار اد ىلا كراراد نف تا رجاسهملاحاكت ناسملا هللاحابا نهروهم ىا

ْ 

:ْ 
 ا
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 دقع نه هب مصتملام ٍ

 يراوح فو

 ةقلع الو ةمصع نهنو
 ني>اوزا نيبو نهنيب قرف مال_سالانال برحلارادىف رافك 1 وزا نهل ناكناو

 اع نا لاق ةيحوز
 قرداسعا نا 00 هت>وز ىمف اه“ دع ءاضقنا لبق جوزلا م اساناف |[ مدع ءاضقناب ة ف رفلاتعقوو رافكلا

 هل ند امهنعهللاىوذر
 دقعلا نم همصتعاام ىهو ةعج عمجج # رف اوكلا مصعل | وكتمالو 0 نيرادلا فالتحاب الف ةسكمب ةرفاك ةاسما مه ةفيتحولالاقو دعلاو يقاتلاو تاير رع نال 8 ةقرفلا عَق ةفيح ١لاق دمحاو ةأشناا “الأم دعس ن: ثدللا 1 الا لاق هو

 هلت اكناو ىلاعت هللا ل 0 1 12 ءنينمؤملا خلاعت هللا تسال

 ا تازئام ىرهزلا لاق امهنب ةيجوزلا ةعصع تعطقشنا دقف ام دتعبالف ةكع ةرفاك ة رح

 نال هاا نف ايودس بكا جا رك
 عطق نيرادلا فالتخا

 اولكساو ر هيف ا نمصع
 اجساو 16 ةيما ىلا تلي هب ران 3 كى طا اك نأ سما باطلا نإ رم قاط هي الاهذه

 س4 "4 ) تس اا

 4 ا موثاك ما ىرذالاو ةكع امهك رش ىلع اهو نايفس ىبا نب ةيواعم اهجوزف ةريغملانبا
 تاقح الللا مكجاوزا

 اهح وز نم راقكلا

 ند وقف اولئسيلو)

1 
 زا يالا

 ةفاذح نب مهح وبا اهحوزتف هللا ديبع هنآ ما هو ةيعازخلا لور> نب ورمع تنب

 تحت باطملادبع نب ثرألا نب ةعيبر تنب ىورا تناكو امهكرش ىلع اهو مغنبا

 5 امهيب مالسالاق رفف اهموق نيدىلع ىه تيقنو ةلط رحاهف هللاديبع نب ةلط

 (ماتجالو)رفاسماهجوزل || تنب بئيز تناكوىبعشلالاق ةيمانإ صاعلا نب ديعس بد لاخ مالسالا ف هدعب اهجوزتف
 رمشعماي ( مكيلع) جرحال

 (نهومتكتت نا) نينمؤملا || هيلع اهدرف ملساف ةئيدملا ىتامث اكرسشم ةكمب صاعلاوبا ماقاو مثسو هيلع هللاىلص ىنلإ

 ىني © متقفلا ام 98 نونمؤملااهيا ىا # اولئساو 8 مثسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 تقطو ترداهو تلساو 300 نب صاعلاىبا ة!يما ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 فالللا ىنعي نهوج وزمن ا

 راكان سدو ندسد || قعر وعم فييرا“ مقفناام اويلطاف ةدتسم نيكرسشملاب مكنم ةاما تقحل نا
 2 نو يطع ( مرت اذ اوقف امر مكبمهجاوزا تقلل نيذلانيكرششللا ىنعي 6 اولئسيلو 9 مهنم اهجوزت

 ضل
2 

 ةدعالو ةىصعن * اهحنز نيب و اهتيلام عطش ادّف رفاك اهجوز رو حسا أع اعا لوش نهروجهم 4 نوووح)

 رفاو لد اوذحأت ال ( رفاوكلا ا مصعب ا وكسمالو 0 تار سا اذا جوزتت نا"اها زاحو رفاكلا اهجوز نه اهيلع

 اولساو) مكجاوزا نه اه اودتعتالو ةمصعلا نو نهٌؤاااهحوز نيبو اهنيبام 28 هللاب ا ا سماامبا لوَش

 (اوقفنأام) كم اولطيل (اولكسلو) مهنيدفناخدنا م كحاوزا ىلع متتْشاام 5 لها نم او. اطا لوس (مقفناام ظ



 نه 2 ناذ) هب ملعلا ةقيقح هللادتعو ةقيقح كلذ نوملعتال نهلاو>امتزر ناو مكتاف مكتم ( نهناع اعاب ملعا هللا)

 2 ١ امو:بلاغلا ن 2 000 تاداهاا رمال ناد حل ىذلا ملعلا تان

 3 مالا كلر حلا 1 م نرد ورشا مان امرملا» نيوز ل (قجود تا

  ىذلاملعلا تانمؤ.نهومتلعنافإل# نهبولقىفام ىلع علطملا هناف ©نهنامياب لعاةتباإ» | كرعشملاوةنمؤلانيي لحال
 'ملعلاكمنإ اناذيا اعماعس امئاو تارامالا روهظوفلحلاب بلاغلا نظلاوهوهليصحت كتكمب | ١«دب ةقرفلا عوقوا
 هلوقل ةرفكلا نهجاوزاىلا ىا © رافكلاىلا نهوعجرئالف # هب لمعلابوجوىف ) ما اح ورع

 لوصحل لوالاوا ةغلامملاو ةّماطملل ريركتلاو 3 نما نولحم مهالو مهل لح نهالؤ# 0 ال

 7 411 نم نهلا اوعفدام © اوقعااممعوناو 88 فانئتسالا نع 3 ىنثلاو' ةقرفلا || اوعفدام لثم نهجاوزا
 نهدر هلع رذعت نلف هانددر كَم ان ءاح نم ناب لعي ئرد ةييدحلا لص نال كلذو ظ 2 روسهملا نم نوللا

 ةيسدحلا ُحص دعب ةب الا

| 

 | ىلع ددرا دقمشاي لاقف رفاك وهو اهبلطيف بهارلا نب ئؤيص وه لقو 0 ْ ا م

 دعب ف2 باتكلا ةيط هذهو انم كانانم ائيلع درت نا تطرمش دق كناف ىنارما | رقتسمب (نهمناجياب ملعاهللا)
 أ ىلا رفكلا راد نم اا تارا تانيؤلا/ ؟ءاجاذا اوكا نذل اهااياشال 1 ناذ) ناميالا ىلع نهبولق
 ” وز ضعن نم تجرخام تفاحستن أ اهتامما سابع نبا لاق نعوتماف مالسلا اذ || ( تاؤم نهومتلع

 دعلإ ناك مالسلاو ةالصلا 0 هنا ىورذا نهروهم در همزل هنع ىهيالا دورول | ا

 ةغرالا ت>رخامو ايند ساقلا الو هتثدحا ثدحلالو ضرا ىلا ضرانع ةيغرالو | (نهوعج رئالف) ناحيمالاب

 اهدرب مل كلذ ىلع تفلح اذاف ملسو هيلع هللاىبص هلوسرلو هللابحو مالسالاف ١ (رافكلاىلا) نهودرتال
 اهجوز ىطعاو اهدرب مث تفاغ ةعيبس ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر فاحعساق أ را_فكلا نهجاوزا ىلا

 نيذلااهنااب هلو دارملا نورسفا|لاق باطخلانيرمع اهجورتف اهيلع قفتاامو اهرهم أ تانمؤملا ىني ( نهال )

 ناكف هسفنب نهناسمتما ىلوت ىذلاوه هنال ماسو هيلع هللاهص هللالوسر اونمآ || نهجاوزال ( مهللح )
 ءاج نم دريو نهروهم نهحاوزا ىطعيو ناتمالا دعب ءاسنلا نم هءاحنم كسمي || ىنعي ( مهالو ) رافكلا

 ليقف امومعوا اظفل ةندهلادقعف ءاسنلادر لخد له ءالعلا فلتخاو لاجرلانه |١ ( نيهان وامي ) رافكلا

 عنمو دقعلا نم نهدر ىلاعت هللاؤسنف احيرص اظفل ةندهلادقعف نهدر طرش ناكدق | لحتال لوم تانمؤملل

 احب رصاظفل دقعلاف نهدر طرتشي مل ليقو دقعلا ىف ناك ام ىلع لاحرلاىف هاّشاو هئم ظ ةرفاك الو رفاكل ةنمؤد

 ىلاءتهللا نيبف لاجرلا ىلعو ءاسنلا ىلع هلاّقشال مومعلا .ىهاظ ناكف دهعلا قلطا امناو | (اوقفتاام مهوثأ و) نمؤم

 46 نهن اجيب ملعا نا محلا ف لاحرلانيبو نهنيب قرفو دقعلامومت نم نهجورخ | | اوقفناامنهجاوزااوطعا

 نهومجرتالف تانمؤم نهومتلع ناف #9 نهناماب ملعا هللاو مكل ناحسمالا اذه ىا | نر رهملا نم نهيلع

 نعودرت الف ناعالاب نررقا اذا ىا © نهلنولحي مهالو مهالح نهال رافكلاهلا | كن سف ةةلاءذه
 نييلعىا اوقفت امل نهجحاوزا ىني« مهونآ و رفاكل ةنمؤم عامل هللانالرا افكلاىلا ا 5 ا 51

 (ن.) هيلع هللاىلص ىلا ىطعاف اهلطىف رفاسم اهجوز ءاحو ةلسم ةيبيدحلا ماع مالسلا هيلع ىننلاىلا
 انم لخد نم ناىلع ةبالا 0 لبق ةيبيدحلاماع ةكم لها مالسلا هيلع ىنلا اصدق ناكو اهرهم اهجوزا ماسو

 . اهرهمنودؤتو مل ىهنا كنيدي تلد أسما امباو مكلا دروهف اتتيدىف مكم لخدنمو مكلوهفمكسدف

 ةعيبس رهم ماسو هيلعدللا ىلسىبتلا ىطعا كلذإف اهجوزوملا اهرهم ىدؤنفاننيدىف تاخد مكتم ةأصاامباو اهجوز ىلا
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 ىلع اورهاظو رايد ند ( ةزخلاةروس ) وجر اونيدلاىف 4548 5- كوائاق نيذلا نع هللا ؟اهنب امنا

 نع هللا اهتيامنا 8 تازنف لوذدلاب اهل نا ملو اهل رف ايادهب امهنع هللا ىضر ْ

 ا # ا رخاىلع اورهاظو رايد نم وجر >او ندلاىف كوتا نيذلا

 ةكمىر ردك 4 مر نا# نيجرخلا !وناعامهضعبونينمؤملا جارخاىف اوعس مهضءبناف
 ةبالولا مهعضول © نوملاظلاممه كئاواف مهلوتب نمو 8 لاقشالا لدب نيذلانملدب
 | * نهونحتماف تارجاهم تانئمؤملا ؟ءاجاذا اونمآ نيذلا اهياي #9 اهعضوم ريغفف
 ناميالاف نهناسا نهبولق ةقفاوم مكتظ ىلع بلقياب نهوربتخاف

 مده قر اهلزنم اهلذ دن نا ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر اهرماق هب ا

 8 ىلاعت هللاوضر قيدصلا ركب ىنا تن احسان ع (ق ) اهلا نحمر نك
 هيلع هللاىلص هللال وسر اودهاعذاشيرق دهعىف ةكرسشم ىهو ىىا ىلع تمدق تلاق

 ىعا نا هللالو_سراي تلقف ماسو 5 هللا لم هللالوسر تيتفتساف ممتدمو ماسو

 هللا ل زئاو ةنييع نبا لاق ةياوروف داز اهيلص من لاق اهلضانا ةغار هو ىلع تمدق

 مهربو مهتلص نع ى : نيذلاهللاركذ مث ندلا ىف كولن | 1 نيذلا نع هللا ؟اهنمال اهيف

 اورهاظو كرايدنم كو ؟و>ر رخاو نيدلا ىف كولتاق نيذلا نع هللاك اهني امنا 8 ىلاعتلاقف

 « نولاظلامه كئاوأف مهلو نمو مهولوتنا #9 ة ةكمو ؟رشم مهو كج ارا ىلع
 ةيالا © نهونحتساف تارحاهم كانا ؟كءاحاذا اونمآ. نيذلااه« ءأاي #9 ىلاعت هلوق *
 باكا نع ناري ةمرع نب روسملاو ناواص عمس هنا ريبزلا ن ةورعنع 6(

 | طرتشاراهف ناك ذئموي ورع نب .ليهس كتاك ال لاق ملسو هيلع تنازع تالو

 لع نكن نجا اننا كنالألا نا ملسو هيلع هللاىلط ىتلاىلع وزرع نا ليت

 كلذ لا ليش فاو كلذ نوكؤلاهرز 0 5 تلو راثلإ هدد رالا كس

 نب ليهس هبا ىلا لدنح ابا َدَئمون درف كلذ ىلع م اسو هلع هللا ىلص ىب ولا هيئاكف

 ناك ناو ةدملا كلتىف هدرالا لاحرلا نه دحا ذآ 5 0

 هللا ىلصهللالوسر ىلا جرخ نمت طيعم ىبا نب ةبقع تذب موثلكما تناكو تارجاهم

 ماسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا اهنع نولاسي اهاها ءاش قتاع ىمو ذئموي ماسو هي هلع

 تانمؤلا تءاحو .السبم

 نهذ هللا ل زنا ج0 علا ايعحت نإ

 نا ةشئاع ىتريذخاف ةورع لاق نها نواح مه الوىلا نوناتسعاب عا هللا نهونحماف

 ىنلااهيااي ةيءالا هذهب نهنعع ناك ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر

 اهل لاق نهنم طرشلا اذهب ترقاَنف ةشئاغ تلاق ةورع لاق ميحر روفغ هلوق ىلا

 ةارصا دب هدي تسمام هللاو اهملكي امالك كتّمياب دق ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 ماسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لبقاسابع نبا لاقو هلوب الا نهعياب الو ةعياملاىف طق

 هدر ةكم لها ن. هاتانمنا ىلع ةكم وكرسشم هحلاص ةيبدحلاب ناك اذا ىتح ارّوعم

 تءاغ هيلع اوتحو اباتك كلذب اوبتكو هِنلا هودربمل هباحصا نم ةكم ىانمو مهلا

 قر لعل هلق تحال كت هررحلا تنب ةعيدس

 نهؤفلمتعاو) نعولااف ( نهونجتماو )' ةنئدملا ىلا وا 117 ىلا: ةكفا نم ( تارحاتهم )

 | تارجاهم تائمؤملا 5 ا

 أ تائمؤملا كءاجاذا

 ىن نم رفاسم اهحوز لبقاو باتكلا غا

 وه(مهولوت نا مكجارخا
 مولتاق نيذلا نم لدب
 ةربم نع ؟اهنمال ىنعملاو

 نع ماهني امئاو ءالؤه

 (مهاوتب نمو) ءال ؤهىلوت
 (نوللاظلامهكئلواف) م

 ريغ ىلوآلا اوعضو ثيح
 آونما نذلااهاان) .هعضوم

 امس ( تائمؤملا كءاجاذا
 نهقطل تانئمؤم نه

 نهن الوا ةداهشلا ةملكب

 نهناعا تال تافراشم

 0( كار عم 0 !ناكألا

 لالا 11١ بف

 نهولتباف ( نهونمت“ان)

 بلغل تارامالافرظنلاب

 نونامياقدص مكن ونظ ىلع

 اماما سابع نا نعو

 هللا الا هلال نادهشا لوقت نا

 هللالوسر ادع ناو

 (نيذلا نع هللا ؟اهنياما )

 ؟ولتاق ) نبذلا ةلص نع
 كم لهامهو ( ندلاىف

 (؟رايدنم كوجرخاو )

 (اورهاظو) ةكم نم

 ( مكجارخا ىلع ) اونواع

 ( مهولوت نا ) ةكم نم

 (مهلوّ نمو) مهولصتنا

 ةهرصنلا وا ناولا ف

 ( نوملاظلامه كئاوأف )
 مسمش ال نوراضلا

 هناا ذا اوتما تذلااعاا)

 للا تارقملا ( تائمؤملا

 ا



 | لك رشم نم مهابرقا عيججو مهانباو مهنا ةوادعىف نوتمؤملا دد_كتو تايالا هذه تاز انو هيءاحالادكأتلا
 5 العا نم ىأ ( مهنم متيداع نيذلا نيبو مكتي 05 بج نا هللاىسع ) لاقف هفالخ ىلا لالا لو ىف مهعمطا
 'اباحتلامهنيب متو مهموق ملسأف مهتينمإب هقلامهرفظا ةكم عف رسب الف ناماللل مهقفويناب ( ةدوم ) مككابرقا نم
 " ماهتىف جاتحملل ةهبش قيشالف لعلوا ىسع مَ / 00 نر 4 قيح كولا تع نع هاو دعو. ىنعو
 'ةدوملا بابسا ل.يهسو لاودالا ل اءوحتو بواقلا بيل ىلع ( ريدق هللاو ) نينمؤملا عامطا هب ديرا وا كلذ

 " نبذلا نع هللا ماهنبال ) 1و ملا نك رسشملان م نورمشلاو نماثلا ءز :ل1) ماسا نا (م>رروفغللاو)

 نونمٌؤملا ىداع اوذذقتال ل زنا : ةدوم ههتم ميداعنيتلا نيبو مكي ل ا ٠ مو نيدلا ىف ا ل

 ءايلوامهل اوراصو مهرثك ؟ |1ساذا راو كلذب هللا مهدع وف مهنع اؤريتو نيكرسشملامهبراقا 0 0 : 7 :
 7 ع ١ 3 ب شوه 1 ١

 ربا دلت ب مالاومفو 2م طرفامل *ميحر روفغ هللاوإ## كلذ ىلع# ريدقهللاو 9“ 3 1 00
 ؟وجرخم لو 00 00 هللا ؟اهنسال © مح رلا ليم م نم مكب واقف 1

 نيذلانم لدب © مهوربتنا 9 هلوق نال. ءالؤه ةربم نع كاهنيال ىا ا
 # نيطسقملا بح هللازا # لدعلا ىا طسقلاب مهيلا اوضفت #8 مهيلا اوطسقتو 9

 رك تن ءاعمأإ اهنذ ىلع "3 رمد تمدف ىزملا دنع تنب ةلشقنا ىور نيلداعلا اوطسقتو 2 نذلارب نع

 نومٌوملاىداع رافكلا ةوادع نيئمؤملا هللارما املف هئايلواو هتعءاط له! ىلا ىا || مهيلا اوضفتو ( مهيلا

 كلذبنيئمؤملادجو ةدش هللاملعو ةءاربلاو ةوادعلا مهل !ورهظاو نبك رك رشملا مهءابرقا | اذاو مهوملظتالوطسقلاب

 ةكمرافك نم ىا 03 مهنم م داع نيذلانيبو مكلم لعحنا هللا ل ىلا عت هللا لزئاذ قى ماس ظلا نع ىم

 اناوخاو ءايلوامهل اوراصف مهم ريثك ملسا ناب كلذ امل هللا لعفف 3 ةدود 2 مسملا وح ىف ف يكف كرمشمملا

 نيطسقملا : بحي هللا نا )

 أ ىلعر> مهوربتنا لحو

 عولتا | ١ نيذلا نملدبلا

 ردقتلاو لاعشإلديوهو

 نايفس ىبا تنب ةبيبح ما ملسو هيلع هللا ىلع ىبلا جوزتو مهو انو مهوطااخو
 «مبحر روفغهللاو# مكتيب ةدوملا لمح ىلع ىا #2 ريدقّللاو ف نايفس وبا مهلنالو ديلا لاّقو هدحو نك
 مه واتا ا ترا ايدام نذل ةلسإف صخر © مكساو مهتم نات نك .ىا || مهلاما نم ريسلا نكن
 مرايد 6 كوجرم مل او نيدلاف كولتاَش مل نذذلا نع هللا ؟اهنيال © ىلا "ل لا هباوث نم ليلا ىزنو

 17 0 مهيلا اوطسقتو #9 كولتاق مل نيذلارب نع هللاك[منيال ىا 6 مهوربت نا للان« ىسع 1 ىسع
 لاق نيلداعلا ىا 46 نيطسقملا بحب هللانا #9 ربلاو 5 را 3 كا
 ماسو هيلع 0 هللا ل ودندر نا مهنا كلذو ةعازخ ىف تلز' سابع نبا مقلاخ (مد 4 نيد
 لها نم (مهنم) نردلاق

 يقرا نا : و مهرئ : هنها الو دال 9 هر ن فان 2ك لاو هر قف هللا مدن ادح | (ةلع اوتعإ الو هؤلئاشالث ا ىلع أ
 تمدق ىزعلادبنع تن ةلق ا هما نا كلذو 5 قا تّساءاعا سور ةمانق تلزت ٍ 7 1 8 1 )ّ 0 3 0 ى هد ( ةدوم ) ةهكك
 1 نا : ىنلا جوزف اجحنوزو

 ىىلاعت هللا زئاف ةئلاكف ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نداتسا ئ اس ىلع ىلحدبالو تن ةلدبح ما 2 مف ماع + يا تف هتاف دا 0 000 يكل ةيده كنم لبقاال ءاعسا تلاقف ةكرسشم هو انعسو اصرقو ابابض ايادي ةنيدملا اهيلع | 05 نع لآ

 (هذهز ىلع هدن روهظب ( ردق هللاو ) ملسو هيلع هللا ىلص هلل الوسر نيبو مهنية لد ناك اذهف نايفس ىلا

  ناميالا ىلع مهنم تام نمل ) ميحر ) هلل نمآ و رفكلا نم مهنم بان ن 1 زواجتم ) روفغ هللاو )شرق رك

 ' ادحا اونيعي موةكم( 0 نيدلاىف كولئاَم مل ١) نيذلاةرصن وةلص نع ( نيذلا نعهللا ماهنيال )ةبوتلاو
 ا أادهتلا ءافوب مهب اولدعت (مهيلا اوطسقو ( مهو ردم و مهولصت نا ( م هوربت ناز فان مكجارخا ىلع

 00 ع ركوع نب لاله موق ع - دهبلا ءافو نارا نفعل 2 0 (

: 
00 



 هذلعو قفوتو رفنمو ةياده نم ىأ( ىت نم هللا كللا تالماامو) رالكلا هينآل راسشتسالاو اردنا
 دصقلاو هسال هلوق ةلمح ءاشتسا دارملا نكلو أيش هللا نم مكل كلي نف لق هلوق ىلا ىرتالا ءاتتتسالاب قيلتال ةلمخلا

 ( انطوت كيلع انبر ) رافغتسالا الا ىتتاطيف امو كلرفغتسا لاق هناك هل عبات هدعبامو هلرافغتسالا دعوم ىلا

 هولوش ناب نيئمؤملل هللا نمصاءادتبا وهفانمر اولوقءانعملبقو ةنسحلا ةوسالا ةلمح نم وهو ءانثتسالا لبق امب لّصتم

 انوتتفيف اتيلع مهطاستال ىا ( اورفك نيذلل ةنتف انلمجال انبر) مجرملا ( ريصملاكيلاو ) اذلبقا ( انبنا كيلاو )

 مهيفركل ناكدقل) ماا بلاغلا ىا نمل ةروسإ (ميكحلازيزعلا -#9]0551- تناكلا انيرانلرفغاو) باذعب .
 او>رب ناك ناةنس>ةوسا

 درك (رخ آلا مويلاولا
 ميهارباب ءاستالا ىلع خلا

 ارير#ت هموقومالسلا هيلع

 ءاحاذلو مهيلع اديك أتو

 ىفنلا لبق ناك هتاف هب اوس اننا اني ام نددل نفاكلاةسالا ةراقتسا ن اف. ةنح
 مزايالو ىتتسملا هلوق مامتن م # *ىشنم هللانم كل كلماامو © هايا اهدعو هدعوللوا
 «ريصملاكيلاوانينا كيلاو اناكوت كيلعانسر قف هنأ زجا عيمح ءانثتسا عومجلا ءانتتسا نم
 نه هب مهاصو ال يمس م واو نان نيئموملل هللا. عا وا ءانتتسالال بق اع لصف

 مهطلست ناب # اورفك نيذلل ةنتف انلعجتال انبر 9 رافكلانيب و مهنبب قئالعلا عطق
 8 مكمل زيزعلا تنا كنا انمروإل انمطرفام ان رفغاو#9 هلمحت ال باذعب انوتفيف انيلع
 ةوسا مهيف مكل ناكدقل #9 ىعادلاب جيو لكوتلا ريحينإب اتيقح ناك كلذك ناكنمو

 هلوقلدباو مسقلاب ردص كلذاو مههاربأب ىسأتلا ىلع ثحلا ديزا ريركك # ةنسح
 نا نمؤمل ىنبنبال هنا ىلع لدي هناف مكل نم # رخ الامويلاو هللا اوجرب ناكنا #
 لوتي نمو 9 هلوش هبقع كلذلو ةديقعلا ءوس نذؤم هكرتناو مهب ىمأتلا كرت
 ءادكلا هن دعوب ناب ريدح هاف ديما ىنفلاوه هللاناذ

 هنال مسقلاب اردصم هن

 لدياو دك اتلاف ةياغلا
 ناكنمل هلوق مكل هلوقنم

 ىا هباوث ىا للاوجرب
 هلوغب هبقعو هللاىثخي
 ضرع ( لوتينهو )

 رافكلالاوبو ا سمعا نغ

 نع ( ىغلاوه هللاناف )

 قمسملا ( ديرما ) قلخلا

 نم اعون كرتي لف دمعلل

 هباوسأتتالف كرمشملا هيبال رافغتسالاىفالا هروما عيمججىف ميهارباب اوسأتتنا مكل ىنعي
 هنم ربت رفكلا ىلع هتماقا هلنيبت املف كل نرفغتسال هيبال لاق دق ناك ميهاربا ناف
 كنع ىنغاام ىنعي هبال ميهاربا لوقنم اذه #* ؛ىثنم هللانم كل كلما امو#
 همالسا ءاحر رافغتسالاب هدعو اًمءاو هنتك رشاو هتيصعنا هللا ب اذع كنع مفداالو

 نم( للان مكلكلماامو) ١ اننا كيلاو انلكوت كيلع انبر 9ف نينمؤمانم هعم نمو ميهارإا ءاعدنم ناكو
 مث ( 'يشند ) هللا باذع | ىلعمهنا اونظنف انلع مهرهظتال ئا 3 اورفك نذللةتق انلعحمال اندر ريصملاكيلاو

 ل 0 رد بفك مهملع | قكلاىلع ءالؤه ناكول اولوقيف كدنعنم باذعبالو مهيدباب انيذعتال هانعمليق وقلا

 كيلع)انرإب (انير)اولوق | فخ * مهيف كل ناكدقل مكحلازيزعلاتنا كلنا انبر انارفغاو #8 كلذ مهباصاام
 كيلاو ) كو انلكوت ظ 1 ب نكن #8 ندسح ا ىا 4 ةئسح 0 3 ةعم نمو. مها

 كتعاط ىلا القا ( اننأ |[ لوبن مولا ةرخ الايادع فاح مااا اعل لادا علان «رخ الامويلاو
 عجرملا ( ريصلاكيلاو ) | «ك ديم اوف هقلخ نع ىا ىغااوه هللاناف ا9ف رافكلا لاويو .نامالانع ضرعإ ىاا

 افك ( 1و رفك نبذل ) ةيء ( ةق اقل ) طز [ "نبا 176000 ار
 (انلرفغاو ) انيلع ةءار> كلذب مهديزتف لطالا ىلع نحنو قحلاىلع مهنا اوظيف انيلع مهطاسنال نولودب ةكم
 (مكل ناك دق ) كب نمآ نا ةرصنلاب ( كلا ) كب نءؤيال نا ةمقنلاب ( زيزعلا تنأ كنا) انيراي (اننر) انبونذ
 اص ءادتقا ( ةنسح ةوسا ) نينمؤمانم هعم نيذلا لوق ىفو ميهاربا لوق ىف ( مهيف ) بطاح اي كلل ناك دسقل

 ن*«و ميههاربإ لاقام لثف بطاحاي ا "اللهق تواادعب ثعبلاب ( نح الامويلاو 2( هللا فاك ( للاو>رإ ناك نأ )

 ديما لاس وهلامفىف دومحلا ( ديما ) هقلخ نعودنع (ىننلاوه هللاناذ ) هللا سما امع ضرع (لوتبنمو) هب نما



 ةاماسحم مهيلا نوبرقتتو مهلجا نم رافكلا نولاوث نيذلا ( ؟دالوا الو ) مكتابارق ( مكماحرا مكعفنت نا )

 نوذفر ملاف ةب الا هيخانم ءرملارش موي ؟دالواو مكبراقا نيبو ( مكتب لصف ةيقلا موي ) لاق م م-هيلع
 نبا لصفي لجو نع هللاوه» لعافلاو ىلعو ةزمح لصفب مصاع لصفي ادغ مكنمزفي نم قمل ةاعارم هللاقح

 عر ةودكا ( هوا مكل تناك دق ) مكلامعا ىلع ميزان ( ريصب نوامعت امب هللاو ) لصفب مهريغناوكذ

 ام ىتنسا انهو هلاوقاىف ىا هلل 3- ( مهاراىف 1 نورشلاو نماثلا ءزلا ١ ةنسح ) لهالا نه

 ليقو نيئمّؤملا نم 08

 مهموقلا ولاقذا)ءاينثا اوناك

 "ىدر عمج )2 مك ءا رانا

 اممو) ءافرظو كفل وظن

 هللان ود ند نودعت

 انني ادبو مكبانرفك
 لاعفالاب ( ةوادعلا مب و

 نم نودبمت اسمو ٠ ءافرظو فيرظك ةىرب عج © مكم آرب انا 3 ناك ري بولقلاب (

 مكتهل ا ون مك كاش ا 1 0 07 رفك للازود هللا اونمْؤَت ىت باكا

 ا)ييواد ب أ دس ةلب اون يحادباءاضنباو ةوادلا كيو اني ابو زف | كنت ةتخ ( دحو
 لا 6 كوبر دل بل ععارا لونالا ف ةحر لا .اخعياو هارد | ساي لوقا كتان :

 شلل #7 كلذو(كلن رففتسالهسال
 مدد

 ىا هايا اهدعو ةدعوا

 الو هلاوقاىف ه اودنفا

 ةكع( مكماحرا مكعفنتنا )
 كمال واالو)هللابمترفكنا

 ماسوهيلع ا ىلصهللال وسر ةنايخ ىلا ةكمب نيذلا دال واو مكتاارقو مكماحراووذ |

 ظ «؟الواالو# 0 ا رق # 6 كماحر 1 مكفتنا» 5 ةلصاح مهتدادو ناو

 كل اسعاج مكسب قرف 5 3 لصفب ةهقلاموي مهاجال نيكرشملا نولاوت نيذلا
 ادغ ش ع هللا قح مويلا نوضفر 7 مكلاف صضعل ند مكضعل رفيف 0

 8 ككل ةزمح ار | رو
 م 7

 ٍ 51 1 لصف مصاع أ رقو م وهو كي دكشنلا م لوول ءان هلا ىلع لصف

 أ ا مسا ةودق #ئ ةئنسح ةوسأ مكلتناكدق )ف 8 هيلع 0 ف 1 ريصاب 0 اع

 املاح را رداكلو ناك ريسخوا ةماث ةفص © همم نيذلاو ميهارباف ف هى

 0 02 مهموقل اولاقذا 8 تفصو اهنال ا الاهل ةلصوا ةنسحىف 0

 مع اونا و صاع نبا ا نك ؛انلا و ديدغتلاو كر

 | مهو تان" الف تالا مهدي أمل 200 هللاءاياوال ةدوللا نوصاخمال هللءادعا

 مكلمجالو مك كتوعدبال ىا 13 ؟دالوا الو يكماحرا مس نأ 3 مهوداونالو ملا

 مكماحرا مكعفتال هناف مءادعا ةالاومو مهرايخا لقنو مهتانم كرتو نيئمؤملاو

 لها لخدب ىا مكتب لصف ةهقلاموي 0 مهلجال هللا متيصع نيذلا كدالواالو

 مكل تناكدق 9 لاقت وق * © ريص,نوامعتاعهللاو 3 ا اهاو ةئأ اهتعاط
 قرش ( مكن لصف )
 ! ميهاربإب ءادتقالا مهمأبو خشولاو [طاك نطاخب # مهارباىف ة ا موي نينمؤملا نمو كح
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 تدراف ىلها ىمحم ند مهف 0 ا ا المات - ىنكلو كتوصن ذم

 هيلع هللا ل هللا لوسر هقدصف اش يلع قلل ناتك نا تل ولاد مهدنع هنأ

 هدد لص ءالاو ةساكملاب ةدوملا مهيلانوضفت 3 ةدولماب مهيلا نول 0 ةردعو مسو

 اوذختاال لعافنم لاح ةلمعاو ةدوملا بسب ماسو هيلع هللاىبص هللالوسر رابخا وا

 لو راقب هيا سلا راو[ ىلإ اهف ةجاخالو هلم نغ لع ترج ءالوال ةفطوأ

 نيلعفلادحا لعاف نم لاح # قا ن. ؟ءاحامب اورفك دقو ## لمفلا نود مسالاىف

 اونمؤتناف هناي فانكتساوااورفكنملاحوهوةكمنمىا 6 اياولورلان وح رخي##

 1 0 لولا ىلإ هللا نأ نب يطا نت تانتكلا قا تتكوب ةكم 'لهاىلا باثتكلا

 ليريج لزنو ةراس تجرح مكرذح اوذغت مديري ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 ىنلاربخاف مالسلاهيلع

 ا | لا اسرق دي مالو يرسالا لي دادتللو ةلظوب نيا ودار امعواانع ص

 نيك رششملا ىلا ةعتلب ىبان, بطاح نم باتك اهعم ةنيعظ اهم ناف خاخ ةضور 0

 اهوكردا ىتح اوجرخت اهتنع اوبرضاف مكل هعفدتمناو 5 ذاك و ايكاءرذك

 تفلط باتكلانا اهل اولاقف ماسوهياع هللا ىلص هللالوسر لاق ىذلاناكملا كلذف

 عوجرلاب اومهف اباتك اهعم اودحم ملف اهعاتم اوشتفو اونح مك رانك ]ع اننا

 لاقو فيسلا سو ملسوهياع هللا ىلص هللالوسر 0 انىذكام هللاو ىلع لاقف

 هياع هللا ىلص هللالو سر ثعذ لعف اع ماسو هيلع هللا ىلص

 نذ كرا دلل تاورللل كقنع نرخالو كتذزولإل الاو ناقتكلا ىرخا
 لا ل ار د لو اياب روك اهارمشي ىف هادم دك كناكو اهئارذ
 هيلع هللا ىلص هللا لودر لسراف ماسو هياع هللاىلص هللالوسريملا باتكلاب اوعجرو

 امىلع كلمح ان لاق من لاق تاتكلا فرد لك هلا لاقف ءاناف :تطاخت ىلا ماسو

 3 هللاو لاق اا كو مهتحا الو كةضصرب ل فل ةاإلاو تاسادنم ترد 0

 || انوع تنكاوا هيريشع عنب ند ةكع هلو الا نيرجاهملا نم دحا نكي مل نكأو مهتقراف

 ماد مهدنع ىلذخما ن نا تدراف ىلها ىلع 5 مهنا رهظ نيب ىلها ناكو مهند

 ٍْ هللال وسر هقدصف أش مهنع قفل قاتكزاو هسأر م6 لزم ىلاعت هللازنا تلع دقو

 _ 1 0 هيلع هللا ىلص | ظرشا ,ىعد. هلأ ل وتسرا لاقف باطلا ن

 اةناتغو 5 5-5 0 دف ا اواتعإ 0 لاقف ردب لها ىلع علطا
 ءاقدصا ىنعي ءايلوا 7 ودع اودع ال وجا نذلااهيا اي ةعتا ىلا ن 0

 مهيلا نوقلت ءانعم ليقو ةبحلا بايسسإب ىا 6 ةدوملاب مهلا نوقلت #9 اراصناو
 ؛ اورفك دقو © مهنييو مكسب ىتلا ةدولإب هرسو ماسو هيلع هّللاىلص ىبلا رابخا
 لوترلا وو رك 9 نادرتلا سر قطان هك ءاج اع 0  اهرفك مهنا مهلاحو ىا

 6 ؟اياو

 6( هللا مكامي كاع

 ١ دق هللا لعل

 مكناعيال كلذ نولعفي لاق هنأ "اك مما ةمآ نالىا# اونمؤت نات ةكمن» ىعا 3
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 لصوت ناىلع ادرباهاسكوريئاند ةريشع اهاطعاو ةكم لها ىااهعم بتكف ىزعلادبع

 4 ممل رول 7 ةنفف

 هللالوسر نا مهيلا بتك ةكم لها وزغي مثسو هيلع هللاىلص هللا ورا ملعامل هناف

 بلاعملا ى ةالوم ةراشأ عم هناتكك لشخراف ؟رذح اند ديد سو هيلع هللا ىلد

 هيلع هللا ىح هللا لوسر ثعف هللا لوسر ممثعاف مالسلا هيلع كك لاتف

 ىتح اوقلطلا ' .لاقو ديالا تادسقلاو :نيزلاو ةلطو !رامغو الع ملسو
 كي ةزؤذدخ 6 لها للا بطاح باتك اهعم ةئيعظ اهب ناف اخ ةدعقر اونا

 لس عوجرلاب اومهف كرك ى اهوكردأف اهةنع اوبرضاف تبا ناف اهولذخو

 هللا ىلص 5 رضحساو امصيقع ند هتح رذاف فيلا هنع ىلا مت هللا ىضر ىلع

 كتدففالو كلما 5 ترفك اما لاق هيلع كلل ان لاهو اطاخ ماسو هيلع ىلاعت

 ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ىتثعب لاق هنع هللاوضر بلاط ىلا ن ىلع نع "7 رز

 ناتك اهيل حطاب ناو خاخ ةضور ارتأت ح اوقلطلا لاقث داتتلا) داق الإ

 انلقف ةنيمظلا ن هرم [ذاذ ةضوررلا اننا ىت> انانخانت ىداعتت انقلطناف لاق اهنم هوذح

 باثلا نيقلتلوأ,ناتكلا رتل اننا باتك نم ىناما .تلاعقف ناتكلا حدا
 ىنا نب بطاح نم هيف اذاف ملسو هيلع هللا ىلص ىب الا هب انناف اهصاقع نم هتح رخاف

 ماسوهياع هللا لص ىنلاما ضعبب مهربخم ةكم لها نم نيكرسشملا نم ساناىلا هلا
 ىناىبعلججتال هللا لوسراي لاقف اذهام بطاح اي لسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاقف

 مهل نيرجاهملا نم كعم ن. ناكو مهسفنانه نكا ملو شيرق ىف اقصلم أسما تنك
 مهف بسنلانم كلذ ىتافذا تيحاف ةكمب مهلاوماو مهيلها اب نومحي تابارق

 ىضرا الو ىندنع ادادتراالو ارفك هتاعفامو ىّتارق اه نومحم ادب مهيف ذحئانا

 رمع لاقف مكقدص دق هلا ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقف مالسالادع رفكلاب
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقف قفانلا اذه قنع برضا هللا ل وسراي ىنعد

 دّقف مك شام اوامعا لاةفردب لها ىلع علطا هللال عا كيردب امو اردب دهش دق

 ةانلوإ ودع و ىودع وذختلال اونما نيذلاامااي لحونع هللالزئاذ مكل ترفغ

 هلا ليقو ةنيدملانم دسالاءارمح ٍبرَش عضوم خاخ ةضور * ليبسلاءاوس هلوق ىلا
 اهتنزالل كاذب ثيح ءزئابمملا ءاررملا ةنمظلا ورع عا لن عضوم

 قا نب يطا ةياالاوده تل نورسفملا لاق ارونسلا .ةقلا ضاقشلاو 6 وهلا
 دنع نب مشاه نب بح نورمع ىلال ةالوم ةراسنزا كلذو ثري دكا ىف ءاح 3 ةعتلب

 لوسراهللاقف ةكم حفل زهمت ماسوهيلعللا لس هللا لوسرو ةكمنمةنيدملاتّنَأ فانم
 ءاحاق لاقالا تلاق تنحأ 2 0 لاق ال تلاق تح ةلسم| ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةديدشةجاح توتحا دقوملاوم تبهذ دقو ىلاولاو ةريشءلاو لهالا متك تلاق كب

 ةكم تالق نم تلا نس[ وابل اقف ا واكو ا مكبلع كيك
 بلطملادبعىب اهيلع ثُحخ ردب ةعقو دعب "ىش ىنم بلط ام تلاق ةحنان ةينغم تناكو

 نب دسا ىن فيلح ةعئل ىنا نب بطاح اهائاذ اهولمحو اهوسكو َةَقْن اهوطعاف

 هيلوعقم لآ ذا ىدع

 ودعلاوءايلواوىودعاهو

 وفمك ادع نه لوعق

 ةئز ىلع هنكلو افع نم ||

 عملا ىلع عقوا ردصملا

 هيفو دحاولا ىلع هعاشا

 ال ةامكلا نا لع للد
 ناعالامسا بلست



 . ماسو هيلع هللاىلذ هللا لوسر ىبيبح تلأس هنع هللاىضر ةربره ىلا ن تدل ةروسلا مت> ( يكل ازيزءلاوهو

 ىلع داعاف هيلع تدعاف ىلع داءاف هيلع تدعاف هنءارق 0 رشحلا دا كل لاك مظعالا مسالا نع

 نب قيص نورمءىبال ةالوم نا ىور 0 ميحرلان مجرات مس 0 ةرمثع ثالث ىهو ةيندم ةنعملاةروس 0

 لاقال تلاق تئح ةلسم| اهل لان عفلل زهجت وهو . ةنسدملاب ماسوةيلع هللا صلال - تي ةراشايل لاش مشاه

 [ اك و اعودكف للطلا دع ىاهلع تح ةديدش ةحاحا تح تلاق كي ءان اف .لاقال تلاق تح ةرجاهفأ
 هلا ةكم لها ىلإ اياتك اهلمحمساو ادرب افاسكو ريئاثد ةريشع اهاطغاو ةعتل ىنأ نن بطاح انهاناف اهودوُرو

 ريخلاب ليربج لزنو ةراس تجرح كرذح .اوذغ مدير هللالوسرزاءاو دعإ ةكمأ لها ىلا ةعتلب ىبا نب بطاح نم

 ىتح اوقلطنا لاقواناسرفاوناكو دئصااباو دادقملاو ريبزلاوةلخلو رمعو ارامعو ايلعملسو .هيلعللا لصاللالوسر ثعفف

 ةكم لهاىلا بطاح نم باتك <27 ]قط اهعم ةنيعظ أ نورمشلاو نماثلا ءزلا + ام ناف خاخةضور اونا

 * ماعلا وةردقلا ىف لامكلاىلاةعجا راهنافا ا امكن عماجلا ميل 5 1 0 ( ناف : واتعو هن: : 1
 ردنا هينذنم مدهام هل هللارفغرسشحلا لا ا املا وةاللصلا هيلع: اهقنع اوب رضاف -1

 *« ةرشع ثالث اهماو ة ةسادم ةروس © علاق عيد ةنحتملا ةروس | .[تفاحو تدحل اهوكرداف
 م 1 نمجرا هللا مس زج تقال انك
 ةكلب نانا تطاحف تلزن © ءالوا مودعو ىودع اوذذختال اونما نيذلا اهياي 2 || هيلع هللاىبص هللالوسر
 لاقو هفيس لسو ملسو

 وا تاتكلا جرا اهل

 هتح رخاو كح ىضت

 ىورو اهرعش صاقع نه

 ه.لعهللا ىبص هللال وس رنا

 هللا ىلص هللال وسر نا هنع هللا ىذر راس ن' لقعم نع 3 ل زيزعلا وهو |

 ناطيشلا نه ميلعلا مييسلا هلل ذوعا تارص ثالث عصي نيح لاقنم لاق ملسو هيلع |
 نولصي كلم فلانيعبس هبهللالكو رششحلاةروس رخآ نه تايآ ثالثلا ارقو ميجرلا |

 كلذك ناكىدمي نيح اهلاق نهو اديهش تاممويلا كلذ ىف تام ناف ىسمي ىتح هيلع

 #« نامثو ةثامثلثو ةبا ةرشع ثالث ىهو ةيندم ةنحتمملا ةروس ©
 ىغ ةمترا الا حفلا موت

 « فرحأ ةرشعو ةئامسمو فلآو ةلك نوعبداو ) لوبر سمسا ف
 5 م هيلع هللا 2 هللا

 ص ١ ٠محرلا هللا مس ةجحو مادو مدع دلال
 6 ميحرلا نحرا هللا مس زيي هيلع كلمحام لاقو ايطاح
 ةياالا © ءايلوا ؟ودعو ىودع اوذختتال اونمآ نينلاعا ب لجو نع هلوق © | نفك ىلا لورا لاقف

 (ق) اهسفنان:نكا موشي رقىفاقصام اسم تنكى كلو مهتقرافذنم مهتيبحاالو كتدصأ ذ:,كتششغالو تلساذنم
 | ذي مهدنعذلا نا تدان لها ل لعتنشخت ئريغ مهلاوماومييلاها نومحن ةكع تايا رقمهل نير جاهملا نه كلعم نم لكو

 " هللالوسراي ىنعددتع هللا وضد ر رعلاقف رذع ليةوهقدصف اين هنع نبال ىاتكا ناو هلأ مهياع لزني هللاناتلعدقو

 .اولمعا مهل لاقف ردب لها ىلع علطادق هللالعل رمعاي كيردبامو ملسو هيلع هللا ىلص لاقف قفانملا اذه قنع برضا
 (ءابلوا ؟ودعوىودع اودنعنال او نينا اهيا ا 1 لزنف هنع تاىغر 00 تضاقق مك ترفغدق ا

 8 ىلا ةروسلا نمو #4 هريغ دعت ال نا ما ءاضقو ءصاق ( يك ) هءنمؤيال نمل ةمقنلاب عاملا (زيزءلاوهو)

 ْ ! نر دلع ةعوةاسسخو فاه ورفق» نوهراو ناو ةئاقن اه 0 |1111 17 ىو ةيحلا ايف
 ١ (ىودع اوذختتال ) ابطاح ىني ( اونما نيذلااهيااي ) ىلاهتهلوةىف سابع نبا نع هدانسابو (ميحرلا نمحرلا هللا مس

 ةرصتلاوب نوعلا ىف ( ءايلوا ) ةكم راقك سب لتقلا ف ( ودع 0 تدلاف



 تافضلا داحنا ىلع مدقم تاذلا داحما

 1 7 وح
 تتاخ تس اتكم «٠ كل ٠ تسلسل لع تتاح عل لقط # هتطتت ا طق هتك تل كح دلك ١ ٠+ > ص خضعت

 هذارااملع هقلخ سيخ ىلا ارا زررعلا © !ءاه هرم تلق نمآلان ٠ لقت
 انا_صقنوا ةحاح بجوبام لكنع ربكت ىذلا © ربكتملا ف هطصا ىنمب مهلاح ريجوا
 * قلاملا هللاوه 8 كلذنم ءىثىف هكراشبالذا 6 نوكرشيامع هللا ناعس ف
 تؤافتلا نم ايزي اسهل دجوملا ©! "ئزالا #3 ةتمكح ىضتق» لع ءايشالا ردا
 هذه حرش ىف بانطالا دارانهو دارااك اهتئايفكو اهروصا دحوملا رودملا 2

 ةلاد اهنال # ىنسملا ءاعسالا هل #9 ىنملا ىهتنع ا هيلعف اهتاوخاو ءاعسالا
 اهلك صئاقنلا نع ههزنتل * ضرالاو تاوعسلاىفام هل عسي ل ىناعملا نساحىلع

 نالاق # رابجلا # ىهاقلا للاغلا ليبقو ريظن هل دحوب ال 2  ززملا

 وه ليقو لاخذ هفص وه ادعو ىلعف همظع هللا تورب>و مظءلاوه راجلا سأبع

 هناعسوهو لمف ةفص وه اذه ىلعف ريسكلاربحو ريقفلا ىنتي ىذلا ىتعي ربا نم
 ىلعمهرهشو قاطلارب# ىذلاوه ليقو ريقف لك ىنذيو ريسك لك ربحي كلذك ىلاعتو

 هللا ةفص ىف راخلاو قادي الو لاثشأل 'ىدلا وهزاللا ليقو رجا هع . حل

 مذةفص سائلاةفصيف # ربكنلا #9 كلذكو مذ ةفص سانلاةفصفو حدم ةفص ىلاعت

 ربك هل سيل هنال هقح ىف صقن كلذو ربكلا هّسفن نم رهظي ىذلاوه ريكتملا نال

 امومذم ناكف هلعف ىف اباذك ناك ربكلا رهظا اذاف ةلذلاو ةراقحلا هل لب ولع الو

 ولعلا تافص عيمج هل نال حدم ةفص وهف ىلاعت هللاةفصىف ريكدملا اماو سانلاقحىف

 ضعبنا ىلرق هن اك # نوكرشي امع هللاناعس 8 ةب الارخآىف لاق اذهلو ةمظعلاو
 ةرملاو ةَيلكعْلاَو واغلا هلف ىلاعت ةماامأ هقح ىف اق كلذ قوكت ركش قانا
 يكب دال و  كتملا لوبان ناذلاث لاك ىلا ل مض ناك كلذ رهظا ناف ءا كلاي

 قيابالامع مظعتلاوه لبقو ءوس لكن ع ربكت ىذلاوه ليقو هلثم 'ىئالف هتيوبدب

 ليقو عانتمالا ءايربكلاو ريكلالبقو هدابع ماظ نع ريكتملاوه ىلقو هلالحو هلام

 مهسفنال نبكلا ءاعدا نم ىا نوكرشي اسمع هللاناحس كلملا دحر ءايريكلاوذ وه

 ءوج وىلع هلاعفا ردق ىلاتو هتابس وهف هدجويامل ردقلا ىا 5 قلاللا اود ©
 #* 'ىرابلا## هريغملا ريبدنلاب ؟ىشلا باقل ردقملالبقو ةدارالاىلا عحار وهف ةصوصخم
 قام ىذلا ىا # روصملا #9 دوجولاىلا مدعلانم نايعالل ؛ئشنملا عتخلا ىا
 ام ىلع قلخلا ةروص

 ديررامل'ئشنملا ئرابلاق بس لاثمريغ ىلع هلعرتءلاقاغلل ئىدبملا قلاخلاليقو ضع نع

 ةساشم لاكش ا وةفات#روص ىلءعءاشن اوهقاذا روصملا دو> ولا ىلامدعلا نم هرهظفهةلكك

 اهضعل رع قا تامالعلاب تاق واوملل لثمللا تايعف لقو مدبر

 مدق امئاوارب وصت مث أرب مث اقلخ نوكي الواف ليكشتلاو طيطختلا ريوصالا ىعم لبقو

 نالروصللا ىلع كى راملامدقو هر 00 دقلا ريثات 0م رالا نال'ىرانلا ىلع قلاخلا

 ض د وتاوعماا ىفام هلهسال ىنس هلهسل ىتسحلا ءاعمالا هل »م

 نمل( كلا و كد لاَّشو هل ىلصي ( هل عسل ) ام هوعداف

 بااغلا ( زيزعلا ) ءاه

 ( رالا ) يولغملا ريغ

 هللذب ىذلا ملظعلا ىلاعلا

 ناشلا ميظعلاوا هلود ند

 واناطلعملاو ةردقلاف

 00 وذ راهقلا

 ربكلا غيابلا (ريكتملا )

 اع هللاناحس ) ةمظعلاو

 اع هانز (نوكرش

 وه ) نوكرشملا هب هفصي

 ال ردقملا ( قلاخلا هللا

 د>وللا ( 'ئرالدا)هددوب

 ماحرألا ىف ( روصملا )

 ةلادلا ( ىنسحلاءاعسالاهل )

 جس )العلا تافصلا ىلع

 ضرالاو تاوعسلاىفام هل

 ةمقنلاب( زيزعلا) ديهشلا

 ( رالا ) نمؤيال نا

 ( رك هدابع ىلع للاغلا

 ئربتملالاشو هتادعا ىلع

 ( هللان احس ) هوايخم امع

 (نوكرلش اعز يف 52

 هللاوه ) ناثوالا نم هب

 بالصا ىف امال (قلاخخلا

 كرا( رانا اادلا
 (2و2ا) لالا لاح نم
 ىتاوا ارك ذ ماحرالاىفام

 لاه و اديعس وا ايقش

 حورلا لعاسملا 'ىراملا

 (ىنسحلاا ءاعسالا هل نيس ىف

 ءردَقْل لاخلا ىلعلا تافصلا

 كالذريغورصلاو عمسااو

 ىح '"ىث لك نم( ضرالاو ) قلط



 لو نطانلا نأ هت 70غ مس

 ايئدلا 00 ورسلا ها
5 

 ا ( دوحوأاو

 | الادلاا ىذلا هللا ود ميحرلا

 لوزبالىذلا ( كلماوه

 هزنملا ( سودقلا ) كلم

 ماسلا قبو ٌاقلا نع

 | سودق حويس ةكئالملا
 | حورلاو ةكئالملا بر

 ْ 56 ا
 ا عاخألا نعام

 ندد تس 0

 | 2 0 زلا نعو

 نه قالا

 هعاطا نم هءاذع نم

 4 بقرلا ( نعمل )

 لعيقم هل ظفاحلا ءىش

 :مالا

 فطاعلا ( ن>رلاوه )

 رجالا ربلا دانعلا ىلع

0 

 34 هتزمم ناالا ن

 ( ميحرلا ) مهلقزرلاب

 ةرفغملاب نينم وا ىلعةداخ

 ىذلاهللاوه) ةنْلالو>دو
 متادلا ( كلملا وهالاهلاال

 كا لوزبال ىذلا

 داوالب ىهاطلا (سودقلا)

 ( مالسلا ) كيرشالو

 هءاذعةدايز نه هقلخ ملس

 | مهلعش مهيلع بخ ام ىلع

 نما لوم (نمؤلا)

 | هةسسقل ملظ نم هقلخ

 | هؤايلوا ماس مالسلا لاو

| 
/ 

 (نيهملا)هقلخ يفهللارودم يا هرودقم ىلعنماو دانعلا لامعا ىلعزما وهلوشب ندهّؤملا هباذع نم

 3 ىوتسا لقو ا انف هودهاش ام ملعو هولخاو | |

 سلاو سودقلانبب قسال ريسفتلا اذه ىل 1

 لاو دوحوااو مودعملاوا 4 ميدقلا ماعلا قلعتو دو>ولاىف ةمدقل بيغلا مدشو

 4 ريضحامواهلاوحاو هيسدقلا صاوخلان سلا نع باغام

 كلملا وهالا هلال ىذلاةللاوه ميحرلا نةرلاوه # ةرخ الاو ايندلاليقو ةينالعلاو
 5 00 م :
 مااا هف هغاوهو خلاب ىرقو اناصقن بحوبامع ههازبلا ق غلا © سودقلا

 7 نهالاسهاو 3 نهّؤملا 2 ةغاانملل ف فدو ر رلصد» ةفاو صقشن لكنم ةءالسلاوذ ا

 ؛شلكل ظفاللا تقرلا هي نوما 9 0 راجلا فذح ىلع بنو وما ىنعمي عن ا ئرتو

 ةيئالعلاو رم نا دلع

 ناعسا  ميحرلان>رلاوه #8 ةرخ الاو ايندلا لاح ملع لبقو مودعملاو دوجومللاو

 هللاةمحر و 0 ة«رلاوذ اهمانعمو كاش هلل ناتفص اهو ا 0 امهفاقتشا ناقث ديم

 ميحرلا ند ةغلام دما نمرلانا لقو هّقلَح 0 َّن را_سحالاو ةمعألاو ريا هندارا ا

 نمؤللاعي امندلاف ىلاعت هلا_سحا نال ةرذ الا ميحرو ايندلا نروه لق اذهلو

 وهالا هلا ال ىذلاةللاوه © نينمؤملاب هماعناو هناسحا صتخم ةرخ الا فو رفاكلاو
 هرهقو 11 مهن مهل كلاملا هقلخ عيمج ىف ىلا مالا فرفتلاا قا 3 كلملا

 ىذلاوه ليقو هب قيلبال امع هزنملا بيعلك نع ىهاطلاىا # سودقلا #8 هتداراو |

 نافذ قالا قرت ةقآ لكو ضئاقتلا نم, لس ىذلا ىاإ© مالتننيلا وف هتكوت :ترثك
 الكلذو راركتلاك نوكي قرف مال

 عسمج نع هتعارب ىلا ةراكشش 5 سودقلانا اههن د قرشا تلق 5 رّلا ةحاصف قل ٌ

 ءىد هيلع ًارطبال هنا ىلا ةراشا مالسلاو ريض الاو ىضالملا ف ضئاقللاو بولا

 هتمالس لوزا كلذ نه 'ىد 0 ارطي ىذلاناف لقتسااىف صئاقناو بويعلا نم

 وع شاع نبأ لاق # نمؤملا #9 هلل نم هقلخ علس ىا مالسسلا لبق الح قبالو
 راهظاب هإسرل قدصملاوه لدو هبآدع نم هن نما ند ن*د او هلْظ نم سانلان هدأ عدلا
0 

 ٠ نم نيرئاكلا دعوأ امو باوثلا نم مدعو امم نيئموملل كولو مهل تارخ

 . || .٠

 ]| بيغال ىدلا مهلامعاب هدابع ىلع ديهشلاى ا سابع نا لاق 3 نعذا 00 باذعلا ا
 ءانعم ىف دشناو هقزرب هقلخ ىلع متاقلاوه ليقو ءىش هنع 03

 ركدلاو فرعلاىف هيلاتلا هني## # هيدن دعب سانلاريخ ناالا

 ىضاقلاوه لبقو قدصملاوه ليقو ظفاخلا بيقرلاوه ليقو هدعب سانلا ىلع متاقلاىا
 هللا ىلص ىنلاحدمب ساعلا لوق هئموىلعلا ىعع لشو نخغؤملاو نيمالا ىنعم وه ليقو

 اهم تاسأ ّق ماسو هيلع ا

 قطنلا اهئاز ءايلع ندنح # نمني“ 00
 ءاثمق ودعنا هليواش ماعا وه ىلاعت هللا ءاعسا ن

 ىهنلاخل وا لوقع نع ىلاعت دّقلو * هدم مع تافص ن

 ىريال كيمنع زج. فصآؤلاو * 5 تاخد مهمحزب اومار

 نيملا ليقو |
 0 اد

 «زرزملا)



 ةلجاعلا راثبا ىلع مهكلاهت وةيقاعلا فه ركفتلق ومهتلفغ طرفل مهاب ناذياو سانلل هيب اذه (نوزئافلا مه ةنلا باص

 ظمااز وفلان او امهءاخكا نيب ميظعلا نوبلاو رانلاو ةتلانإي قرثلا نوقردنال مهن اك تاوهشلا عابتاو

 ةلزنع هلم كوبأ وه هللا قعي نا لوقت : كهيلع اومنيو كلذ اولعانا مهق-نق رانلاب ادا عم ميلاالاباذعلاو ةنلا

 لتشالملسملانا ىلع يالا هذه ةيعفاشلا تادتسادقو فطعتلاوربلا ىضتق ىذلاةوبالا قح ىلعكلذب هينتف هفرعبالنم ٠

 ىف اذه لثم نع انيجادقو ( رششحلا ةروس + ءاليتسالاب ماسملا هز 9 زههح لام كلعال رفاكلا ناو رفاكلاب .

 باح م

 بامصا # ةاكلاب لتشال ملسملازا ىلع انماصا هب تحاو راثلا اوةحساف اهونهقسا 1

 امسكم الا ا رع 1 اذه اناث را مل ميعنلاب # نورئافلا م ملل

 هبقع كلذلو ةنامالا انضرعانا هلوقىف سماك ليو ليثت 6 هللا ةيشخ نم اعدصتم
 هلاكإ ىلاو هلا راها نان © نورت مهلعل ساثلل اهب رضن لاثمالا كلتو 9 هلوه

 هريدب ةلقو هلق ةواسسقل ل رقلا ةوالات دنع ههش مدعىلع ناسنالا خاوت دارملاو

 اي ةداهشلاو اوسغأا ملاع وهالاهلاال ىذا هللا وهل ماغدالا ىلعاعدصم أي رفو قةشنلا دضلاو

 دما تمدقا 000 :او هلوق مهطصلاءىلا نينه ملا دشرا ال 8 وزئافلا مه ةنإلا بادصا
 ىوتسال هلو نيّسرفلانيب قرفلانيب مهسفنا مهاسنافهللااوسن هلو, نير فاك ددهو

 مقملا م ىلا ىف مهنيذلا ىنعي ةنلاباككاو متادلا باذعلاىف مه نيذلا ىنعي رانلا باكا

 زاف دقف ميقملاميعنلا هل هل لمح نم نا مولعمو نوزئافلا مه ةنلاب ادا ةلوش هعيثا مش

 ادت اهدا بارت نحت لع ناار تل اذه اك 1 ىلاعت هلوق * ايظع ازوذ
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 سنجلا ناسنالا نم دارملاو « نيملاظلا ءازج كلذو اهف نيدلاخ رانلاف امهنا

 0 ىناو سانلا نم مويلا مكل بلاغالردب موي سيللا هل لاق لهجوبا لبقو

 ناكل ربخلاا مهعانا ىلع اميفاعال ىرفقو دان لالا وروجعلا ىلع هلم بهار لقو 35 الا

 1 وغلرانلاىفو نآل ريخلا هنا ىلع نادلاخو ١

 سابع نا لاق *نيملاظلاءازج كلذو اهيف نيدلاخ رانلا ىف امهنا # ناسنالاكلذو
 ىلاعت هللانا كلذو ةنيدملا لها نم نيقفانملاو ريضنااىنب دوه لثما اذه هللابرضض

 اويحنال اولاقو د دوييلاىلان وقفاملاس دف ريضنلا ىن ءالجاب ملسو هيلع هللا ىلص هنن صا

 مكعمانج رخ مكجرخاناو مكعماناذ مكلتاقناف مرايدزم او>رالو مك اعدامىلا ادم

 مولذغ نيقفانملا رصن ءاحر مهرايدىف اونصخنو مهلاوطخ لع ورو و مهوباحاف

 نا لاق رانا نيف رفلاةقاعناكفهلذخ و اصيصرب نم ناطيشلا 0 3 مهم اًوريتو

 عمطو ناس ٍعكلاو ةيقثلاب الا لا مدا ىف نوشعال كلذ كفل ناكل 01
 جيرج صانه ناك ىت> عيت و ناتهلاب مهومرو رابحالا ف روهقلاو قسفلال ها

 اورهظو هدعب نابهرلا تطسنا ائزلا نه هن هومز امت هللا 0 املف ناكام بهارلا

 هللاىلس ىلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىنانع ىورام ىلع ميرح ةصق تناكو * سانلل
 ناكو يرجح بحاصو ميرص نبا ىسع ةثالث الا دهملاف ملكش ما لاق ملسو هيلع

 اهيف ىلصي وهو هما هتتاف اهيف ناكذ ةعموص ذْحَلاَف ادباع احلاص الحر عرج

 ناك املف تفرصناف هتالص ىلع لقأف قالصو ىما براي لاقف حرج اي تلاقف

 تفرصلاف داع ىلع لقأف قالصو لا براي لاقف جيرج اي تلاقف هن ا دغلا نم

 1 ىلع لقأف قئالصو ىمعا براي لاقف حيرجاي تلاقف هنن ١ دغلان م ناك املف

 رص لشارسإ وس ؟"اذف تاسفولا مءوحتواف رظنم ىتح هتعال "هللا تلاقف

 لاق 0 هتتفال كش نا تلاقف مهعم اهنسحن لمت ىتب ةايصا تناكو هتدابعو

 هس نم هتنكماو هطموص لآ يوان ناك انعار تناث هلا تفشل ملف هل تضر
 هتءموص اومدهو هولزتتساف هوناف ٌيرح نموه تلاق تدلو الك تلم | اهيلع عقوف :

 نبا لاقف كنم تدلوف ىنبلا هذه تينز اولاقف م ت12 لاق هنوررشلا نال
 هنطب ىف نعطف ىصلا ىن 3١ فارصنا الث لصف ا ىت> ىنوعد لاقف هب اوال ىصلا

 هءنوعمشو هنولش مير ىلع اولقاف لاق ىعارلا نالف لاق كوبا نم مالغاي لاو

 اولمفف تناك مك نيط نم اهوديعا لاق .تهذ نه كتعمو_د كل ىتين هلاولاقو
 هما تلاقف ةنسح ةراشوذ ةهراف ةباد ىلع بكار لحررُف همانه عضري ىصانيبو

 ىنلمحن ال مهلا لاف هللا رظنف هلع لقاو ىدثلا كرتف اذه لثم ىنا حجل كلا

 هللاىلص هللالو_سر ىلا رظنا ىناكف لاق مضر ليش هندن ىلع ليقا مث | ل ل

 ةيراجب ىمو لاق اهصمي لم هيف ىف ةبابسلا هعبصاب هعاضترا عك وهو 0 هيلع
 تااقف ليكولامعنو هللا ىسح لوق ىهو تقرسو تينز نولوشو اهلوبرضي مهو
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 ىلدجتت لاق ىهامو لاق كناكم ن م كجرخاو مهنيعأب ذخ اف هيف تنا امم كصلخا |

 ىذلا اذه ا_صيصر/ي لاقف اصيصرب هلريعش لعفا كفرطن لاق لعفا عميطتسا|م لاق |

 7 . 2( نوزرسملاو نما ءزخلا)

 هعفس ملو باذعلا ىف هكراتقل نأ ةناحم هع ارت # كنم ؟ ىر ىتالاقرفك الف ©
 امسقاع ناكف نيملاعلا بر هللا فاخا ى : 2 لاك كلَ

 كردتف كلذدعببوتنتسو اهلثم دجت لف اهعقاو كحنو هللاقو ناطيشلا هءاجت اصيصربل
 رهظو تلمح ىتح ايهتأي كلذك لزب ملف اهعقاو ىتح هب لزب ملف سمالا نم ديرتام

 ناف بوتتو اهلتقتنا كل لهف توضنقا دق اصيصرباب كحبو ناطيشلا هللاقف اهلمح
 لبجلا بنا ىلا اهتفدف اهب قلطنامت اهلتقف هيلعفقاماف اهناطيش اهب بهذلقف كولأس
 عجر مث بارتلانم اجراخ ىتبف اهرازا فرطب ذخاف ليللاب اهنفدي وهوناطيشلا ءاجن

 اوناكو مها نودهاتب اهتوخا ءاجذا هتالصص ىلع لبقاو هتعموص ىلا اصيصرب

 ءاحدقلاق انتخا تاعفاماصيص رباي اولاقف اههتوصويو اهنع نولاسي مايالا ضعف نوي
 ءاح نويوركم مهو اوما املف اوفرصناو هوقدصف هقطاملو اهببهذف اهتاطيش

 هلاو اذكو اذك كتخاب لعف اصيصربنا كحبو لاقف همانمف مهربك | ىلا ناطبشلا

 كلذ ن مريخ اصيصرب نا ناطيشلا نم وهو ملح اذه لاقف اذكو اذك عضومىف اهنفد

 طسوالالا_ةف مهطسوا ىلا ناطيشلا قلطناف هب ثرتكي ملف لايل ثالث هيلع عباتتف

 رغصالالاةف كلذ لثمب مه رغصأ ىلا قلطناف ادحا هب ِك ملو ب رك ألا لاام لثم

 اك الالاف اهلثم تيار دق هللاو ان طسوالالاقف'اذكو.اذك تازو دقل هللاو هيوخال

 لاقف انتخا تلعفام اصيصراي اولاقف اصيصرب ىلا اوقلطناف هلثم تياردق هللاو اناو

 اواو كيال هللاوال | ولاقفأ ىاومتميتا دف 0 اهلاح مكنلعا دق سلا

 ناو اذكو اذك عضومىف ةنوفدمل امنا مكحيو لاقو ناطيشلامهءاخل اوفرصناو هنم

 اوشف مونلا ىف هوارام ىلع مهتْحا اوارف اوقلطناف بارتلانم جرخ اهرازا فرط
 اهنم هولزتاو اصيصرب ةعموص اومدهف ىحاسملاو سؤفلا مهعم مهناملغو مهلاومىف

 هللاقفدهس وسوف هانا ناطيشلانا كلذو هسفن ىلعرقاذ كلملل هب اوةلطنام هوفتكو
 كلملا يما فرتعا املف فرتعا ةرباكمو لتق نارما كيلع عمتجم راكت مث اهلتفت

 لاقال لاقف ىنفرعتا اصيصرب اي لاقف ضيسالا هانا بلص املف هشخ ىلع هلصو هلئش

 هللاتيقاامكحبو كلباجتسي نمتوعد اذا تةكوتاوعدلا كنتلع ىذلا كبحاصانا

 لزب ملف تيحمسا اما ليئارسا ىنب دبعا كنا تمعز كناو اهلها تنخ كتلاما ىف

 كسفن ىلع تررقا ىتح تعنصام كفكي ملا كلذ رخآ ىف لاق ىتح هفنعيو هريعب

 اديإ علقت نل ةلاحلا هذه ىلع تم ناف كف نئضف و. سانا نم كهاشا تحضفو

 ىتح ةدحاو ةلصخيىف ىنعيطت لاق عنصا فيكف لاق كا رظن نم دحا عفا نلو

 ئرب ىنا لاق 0 !أ 98 كير. ترفك نا ىلا كرما ةقاع تراص كتم. تدرا
 ناطيشلا ىنعي # امهتقاع ناكف 8 لامن َمالاق  نيلاملابر لاف اخأ ىنا كبنم

 < كلذو )



 (رسطا ةروس) 2
 بدأتاف كعم نوك التئج ىلا ىتجاح ضِبالا لاق كئجاح اق كنع الغتشم 5
 ىلا ا_صيصرب لاق كلوعداو ىلوءدتف ةداععلا ىلع عمت# و كلمع نم 0 كيدان

 ىل راسا نا ايصن نيئمؤملل اش .كل لمس هللاناف انموم تنك ناف كنع لق ىفل ٠

 نيمبرااصيصرب هيلا تفتايملف ىلصي ضيسالالبقاو ضيبالاكرتو هتالص ىلع لبقا من |
 هلا نشسالا ذايتحا هت 220 ار كش اق ءآ ر اهدسب لتفنا الف امو
 ماقاف هتعموص ىف هيلا عفتراف هل نذاف كيلا عفتراف ىلن ذات نا ىتحاح لاق كتجاحام

 ارو كلذك الا هتالصنع لتفاالو ةرم اموب نيعبرالكىف الا رطغالدبعتب الوح

 الف شسألا نأ هاو هسفن هلآ ترصأقت هداهجحا اطيصرب ىار ا نيناعلا ىلإ انك
 دا كنا تننظ كريغ ايحاص ىلزاف قاطنم فا اصيصربل ضالالاق لولا لاح ٠

 ٠ فطسل نع "كلذ نم ند تاز ئذلاوغ ةنلع اهل ناكو تيار اه 00
 ىدتعن اللا ضسالا هغدو امو ءداحل :رتك نم ىزب ل هتقزاتماء كو

 ىلتءلاامىفاعيو ميقسلا اهب هللاىئشي هيف تناامم كلريخ وهف نوب وعدت اهكلكا تال |
 ماع نا فاخا ىناو الغش ىسفن ىف ىلزال ةلزئماءذه هركا انا اصيصرب لاق نوذحللاو

 لاقف سلبا ىلا ىتح قلطلام هلع ىتح ضيبالا هب لزب ملف ةدابعلانع ىنواقش سانلا ٠

 لج رةروصفف ءاح مث هقنغ لحرل ضرعتف ضربالا قاطناف لجرلا تكلها هللا ودق ّ

 ىنا مهللاقف دش ملف هحلاعف معن اولاق هملاعأفا انونج مكحاصب نا هلهال لاقف ببطتم

 نانا لا 0 0 هللاوعدن نم ىلا 0 نكلو هتنج ىلع ىرتاذل '

 تاملكلاكِلَس اعدف كلذ هنلاف هيلا اوقلطنافلاق سجحا هب اعد اذا ىذلا مسالا دلع

 مهاوعديفاصيصرب ىلا مهدشريو سانااب كلذ لعغي ضيسالا ناكف ناطيشلاهنع بهذف

 ةثالث اهلو لعارسا ىن كولم تان نم ةيرال ضرعتف ضرالا قلطناف نوفاعف

 ىنإ كلم ةيراحلاكلت مع ناكف هاخا فاذسأ تاماملف كلملاوه مهوبا ناكو ةوخا

 مهللاقف ببطتم ةروصوف نسال اب اك مهيلا ءاح مث اهيذعو اهقنحأ لبابا

 نا 08-52 نكلو قاظنال ةراق 6 ىذلانا لاقف معن اولاقاهجلاعا

 ةمم ايهنوذو !تيفوغدق اهنا ملع اذاف اهلاعد اهناطيش ءاح اذاف هدنع امنوعدت هب ٠

 كلذ مانأش:مظعاوهو اذه ىلا انيجينا:انلابغكو ]ولاق اًطصار! لاق وه نمو اوك

 اهوعضفالاو اهليقناف هيلع فرسشت ىتح هتعموص ب:> ىلا ةعموص اوْاف اوقلطناف لاق

 ىبأف كلذ هولأسف اوقلطناف لاق كتناماسستحافكدنغ ةئاما هذه هلاولوفو اتْفَوَضْف
 اهتعموصىف ةيراخلا اوعضوف | وقلطنامث ضيبالا مهيماام ىلع ةعءوص اونبف مهيلع

 اصيصرب لتفئااملف اوفرصنامث اهبف بستحاف كدنع ةئاما انتخا هذه اصيصراي اولاقو

 سما هيلع لخدو هبلق ىف تعقوف لاما نم هيلع ضامو ةيرالا ناغ ىتح هتالص نع

 امنع ناطبغشلا بهذف تاوعدلاكلتب اصيصرب امدق اه نه ناطيشلا اهءاغ مظع

 ضرءتتو اهسفن نع فشكت تناكف اهقنغ ناط.شلااهءاغ هناللص ىلع اصيصرب لقا



 ) مهابق نم نيذلا لع

 رديولهإ لثك مهلثم ىا

 ( اسرق ) ادتملا فذ

 انمز مهلبقن« رقتسا ىا

 (مهسمالايواوقاذ) اسرق

 مموادعو مهر فكة يقاعءوس

 هلع هللا ىلص هللا لوسرل

 لنبو الك مهلوقن م ملسو

 اوقاذ ىنمي ةبقاعلا 'ئىسميخو

 مهلو)ايندلا ىفلتقلا باذع

 عم مهلو ىا (مبلا تاذع

 باذع ةرخ الا ىف كلذ

 ناطيعلاب لك 0,نالا

 رفك ا ناسنالل لاقذا

 ىنعي دما (مهبسسحم (

 نه دويلاو نيقفاملا

 (اميجح)ريضالاو ةظي رقى
 و ولقو) دحاوصما ىلع

 ( كلذ ) ةفلتخم ( ىش

 مهناب ) ةنايطاو ىالخلا

 هللايما ( نوملةعنال موق

 نكاالتمل هديحوتو

 ىتللثم لوَش ( مهلبق نم

 دهعلا ضقت ىف هظبرف

 نم نذلالَثُك ةيوقثلاو

 ةظي رق ىب لبق نه مهاف
 اوقاذ) نيتنس ( اسرق )

 ةيوقع ( مهرما لابو
 (ناطشلا لدكإل الا عميجو ) ميلاباذع مهلو) ريضنلا و مهو دهعلا ضم مهم أ

 رقى عم, نيقفانلا لم كوب
 ههاب ( رفك ا ) اصيصرب

 و

 ا“

 مهب ناىعي اهني ةفلاال ةقرفتم 60 مهولقو) داحتاوةفلاىوذنيعتجت ( اعبرح) نيقفاثملاو دوولاىا (ليسغ)

 .مهناب) قرفتلا (كلز) مهلات# ىلع مهولقل عجل ونين. ؤملل ريس اذهو دضاعتلا قح نو دضاءّسالف تاوادعو انحا

 اوراىلع نيعيو مهاوق نهوبام < 574ر*- بولقلاتتشت نا ؟نورشعلاونماثااءزجلا (نولقميال موق

 . ةفلاإل ا 0 0 1 2 نيقفتم 0 4 7 9 55 هللا

  هيقام 3 نواقعيال موق مهنا كلذ ِِ مهدصاقم فالتذاو مهدئاقع قارتفال امهندب

 أ دوهيلا لس ىا 4 مهلبق نم نيذلا لثكك #9 مهاوق نهوب بولقلا تتشتناو مهحالص
 | متالانم نيكلهملاوا ريضنلا لبق اوجرخا مهنا عصنا عاقنيق ىنوا ردب لها ل

 | ءاذو# لثم دوجبوك نيدقتلا ذا لثمب هناصتلاو بيرق نامزىف © ايلرق 9 ةيضاملا
 | ةرخ الا ىف * ميلا باذع مهلو # ايلدلاىف مهرفكة قاع ءو_- © مهرصا لابو
 | ناطيسشلا: لثك لاتقل ىلع دؤهلا ءارغاىف نيقفانلا لثمىا © ناطبشلا لثك 9
 رومأملا سم الا ءارغا رقكلا ىلع ةارغا رفكا:ناسنالل لاقذا #

 | ةقرفتمىا © ىتش مهؤلقو اعبجج مهسحت # هللاقاخ نبجا مهف مكيلا اوجرخ اذاف
 أ مهو مهتاداهش ةفلتخم مهلامعا ةفلتخم مهؤاوها ةفلتخم لطابلا لها ةدانق لاق ةفلتخم

 ١ دوملان دفلاخ مهءارا و نيقفاناانيد نا دارا ليقو قحلا لهاةوادعيف نوءمتح

 نيذلا لثك 9 ىلاعت لاقف الث دوهملل برعض مث © نولقعيال موق مهناب كلذ 9 مهءارآ و

 ناكو ردبب لتقلا ىني 45 مهرما لابو اوقاذ 9 ةكم كرسشم ىنعي © ابيرق مهلبقنم
 ليقوعاقنبق ىنإ ىنعي مهلبقنمنيذلا لك سابع نبا لاقو ريضنلاىب ةوزنغ لبق كلذ
 ةرخ الاىفىا # ميلا باذعمهلو © ناكس امبس ناكو ارضنل اى لثف .ةظرق لم

 لاقف ضعب نع مهضعب ىلخنو مهلذاخنىف اعمح دوهلاو نيقفانملل رخآ الثم برض مأ
 لثك مهايا منالذخو ريضالا نإ عم نيقفانلالثم ىا © ناطيشلا لثك 9ف ىلاعت
 نوع ءهرغو ءاطغ نع ىوزات اكلذو < رفكا ناسنالل لاقذا 88 ناطبشلا
 هللا صعب مل ةنس نيعبس هلةعم وصيف دعت اصيصرب هللا ةرتفلا ىف بهار ناك لاق سابع

 نيطايشلا ةدرص موي تاذ عمشل لبحلا ءىماىف هاسيعا سيملا ناو نيع ةفرط ايف

 ىذلاوهو ءايننالابحاص وهو ضيبالا لاقف اصيصرب سما ىنيفكي مكتم دحا الا لاقو

 هجو ىلع هيلا سوسو ليربح ةروص ىف هءاحو ملس و هيلع هللا ىبص ىنال ىدصت

 كيفكا انا سيلبال دئهلا ضرا ىصقا ىلا هعفدق مالااهيلع ليربج هقن ىخولا
 هءادانق اصيصر ةعموص ىتاو هسار طسو قلحو نابهرلا ةنيزب نيزتف قالطناف هما

 مايا ةرمشع لكىف الا رطشنالو مايا ةرسشع لكىف الا هتالص نع لتفاسال ناكو هجن ملف

 اصيصرن ل تفنا املف ةعموصلا لصا ىف ةدانعلا ىلع لبقا ه.رحمال هنا ضسالاىار الف ةىم
 نابهرلاةئيه ىلع ةنس> ةئهىف ىلصي اًاق ضِسالا ىارف هتفهوص نم علطا هنالص نم

 ىتشدان كيا هللاةف هيجل مل نيح هسفن مال ىا هسفقت ّق مدن هلاح نم كلذ ىار

 «تنكو)
 بهارلا (ناسنالل لاقذا ) بهارلا عم ناطيسشلا لثكك مهولذخ ثيح ةظي



 مهاب رابخالادعن مهورصن نكلو لاق امئاو ( نورصنال مث رابدالانلويل مهورصن نّئلو مهن ورصنسال اولتوق نّيلو
 كنك" ناكر نوكي الام ماعي وهفنوكيام م اب كو كلمعنطبتعأ تكرشا نئلهلوقك ردقتلاو ٌضرفلا لع نورضتسإلا

 مهقافن مهعفتسال :ةاايكبا ىا كلذ دعنورصن ال مث نوقفاثملان هزيل دوهلا نوقفانلارصن نئلو ىنعملاو نوكي

 بهر ردصم هن وظ م دشا ىا(ةيهر هع الز نقفاثملا ةرصن مهعفتتال مث 6 دويملا نمزبتلاوا مهرفك روهظل

 نورهظي مهنا ىنعي مهقافت ؟ رشثحلا ةروس م ىلع ةلالد 4517 ]- ( مهرودص ف)) هلوقو لوعفملل ىببلا

 ُ كلذ رحال اولسار هاكاوىناناناف كلذك اكو «ينورمتالا وتوكل ||

 ,دقتاا و ضرفلا ىلع# مهو رصن نما و# نا رقلا زاواوةودنلا ة ىلع ليادهيفو مهوفلخا

 ةرصن مهعفتسالو هللا هاذ لب دعب ©« نورمصنسالمت # امازهنا # رايدالا ناويل »
 0 نيقفانملل نوكيناو دو,لل نوكبنالمتحي نياعفلا ريضذا مهقافنوا نيقفانملا

 ا اقاش هنو رهظيام ىلع 9 هللا ٠ ند ,# سول مهتفاخم نور اوناك

 هللاةمظع نولعلال 44 نوهقشال موق مهلا كلذ 9* للاةبهر راهظال ببس مكتهر
 نوقفاثملاو دوهلا « يكولتاال# ىشح نا قيقحلاهنان وملعب وهتيشخ قح هن وشخ ىتح

 ءارونءوا # قداتْلاو بوردلاب # ةنصحم ىرقىفالا # نيقفتم نيمتجم «اعبج#
 لادلا وق ورمعونا لاماو رادح ورميونأو ركن | ارثو مبهر طرغفل * ردح

 بزاحاذا مهسلأب دعي هناف ميتحو 0 كلذ سيلوىا # ديدش 5 مسأب 9

 براحاذا لذ 0 2 55 عاش "نالو م. واق ىف بعرلاهللا ف ذقل لب اضعل موضعا

 مهعم نوقفاثملاجر خي ملو اني كيذك مالا ناكو اك مهنو رسال اولتوق نئلو

 واوا مهرصن اوردق ول ىنعي © رابدالا نا ويل مهورصننْئلو مهو رصني ملف اولتوقو
 نوريصبال ريضنلا ب ىنمي © نورصتسال مث #9 نيمزمرابدالااولواد وهلا رصن اودصق
 مهرودصىفةبهر دشأ و98 نيلسملا رشماي ىنمي 46 متنالإإل مهورصان مزهما اذانيروصنم

 مكن وبهر مما ىنءملا وبا رطضاو ل * للام
 موق مهناب 9 مكتم فوخلاىا 6 كلذ 9 هللا 03 مبهر نم دا مكتم نوفاخيو

 ىا © ةنصح ىو قالا | .يمح ينال 3 : : ىىلاعت هللاةمظع 00

 وا # ىلاعتهلوق وهو ناردحخلاو ىرقلاب نينصحتم مكن ولا اه امنا مكلاتقل نوزرببال

 ضع ىلع ظف مهضعا ىا 3 ديدش مهب مسلي #3 ردح 'ىرقو 4 رادح ءارو ند

 ديدش دش نوصحلاو ناطيحلاءارو نه م 5 ا لبقو ةديدش اضع مهضعب ةوادعوا
 تح مه مطل

 ناويل ) مالا هيلع دمم ىلع ( مهورصن لو ) ماللا هيلع

 هللاف وذ ةمالعأا ىف مل

 مهرودصىف برها ماو
 موق مهناب كلذ هللانم )

 هللانولخلال ( نوهقشال

 خخ ءوشخ ىتح هتمظعو
 ( ىنولتاقبال ) هتيشخ

 مكتاناقم ىلع نوردشال

 ىنعي نيعمتجي ( اعيج )
 ( الا ) نيقفامللاو دوهلا

 ( ةنصمىرقىف ) نياك

 نموا)بوردلاوقدانخلاب

 ص رادح ) ردح ءارو

 مهني 1 )ورمت وباو

 سانلا نا ىنعي ( يدش

 نوفصوت ىذلا ديد_كا

 اذا مهيب وهامناد

 قبي مل مواتاقولو اولتتقا
 ةدشلاو سأنلا كلذ 3

 دنع نحن عاجلا ن

 هلو سر و 00

 ( اولثوقنئلو ) نوقفانملا

 مال_سلاهيلع ده مهلاق

 دم ىلع (مهأ و رصنسال)

 نوعنمبال ( نورصنبال م ) نيمزه:م (« رايدالا
 دمع فيس نم دوييلاو نيقفاثلا فو لوم (هللانم مهرودصف ةبهر دشا متال) نينمؤملل لاق مث مهب لزن امم
 هللا ديحوتو هللارما ( نوهقشبال موق مهنأب ١) فوخلا ( كلذ ) هنلانم مهنو> نم دشا هنامصاو مالسلا هيلع
 و الا امي ) ريضنلاو ةظي رق ىت ىنعي ( مكولتاشال )

 هللا ىلص دم عمال مهموق اولتاق اذا ديدش مهنيب اهث مهلاتق لوَش (ديدش مهن مهسأي) طئاحمهنيبو مكب وا( ردج

 ةباخحاؤز ملسو هيلع

 ءارو نموا ) ةنصخ 7 وصقو ماد ف ('ةنعحم ىرف ف



 لها نم اورفك نذلا مهناوخال نولوش ) هعايشاوىبا نب هللادنع ىلا دممعاي ىنملاىا ( اوقفان نذلاىلا رملا)

 ابا نباناىور ( مكعم نجرختا ) مرايدنم ( متجرخانْتل ) رفكلا ةوخا دارملاو ريضنلاى ىنعي ( باتكلا
 هيلع هللا ىلص ىلا مهرصاح نيح ه2[ 775 ره»> ريضنلا ىلملا ؟نورشعلاونماثلاءزحلا) اوسد هءاداو

 ند او>رخن ال ماسو

 | نحن مولتاق ناف نمحلا

 نألو مكلذختال يعم

 | نيذلا ديري * باتكلا ل هانم ارفكنبذلامهناو>ال نولوقب اوقفان نيذلاىلارتملا 9
 | نجرخنل © كرايدنم * متجر خال © ةالاوملاوةقادصلاوا رفكلاةوخامهنيو مهند

 | هللالوسر نم ىا © ادبا ادحا #9 ىكتالذخو مكلاتق ىف © مكف عيطنالو مكعم | 1

 | © نويذاكل مهنا دهشي هللاو مكنواعنل » مكرصننل ملوق ناو # نينمؤملاو | 7 هير مجرخا
 ْ مهعم نو>رخغال اوطرخا نلا# لاق اك كلذ نولعش. ال مهناب هلعل | ىف ( كف عيطنالو)
 1 نم (ادباادحا ) كلاتق

 | تنيف مهي نمو محا يبت مهحا نف ىدسب اشرغ مخوذقتال ىلاتاف لا أ دا ياو قر ” ادن ىششأ نمو حا ىحت حا نن اضرغ مههوذختال ىباكصاىف هَ
 | نا كشوف هللا ىذا نمو هللا ىذا دقف ىلاذا نمو اكرر كك مهاذا نه»و مهضفلأ ا ميكنالذخىفوا 1

 || هال وسر باكا نم ادحا  صقتلا' نم سنا نن كلام لاقو ىذمرتلا هجرخا هذخناب | 5 ل 0
 من نيلسملا ء ىف ىف قح هل سيلف مهيلع لغ هبلق ىف ناكوا ملاسو هيلع هللا ىلص 0 ا اة د. . ل ١ 5 5 0 1 5 نم مك اندعوام فالخاو
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 نا ةشئاعل لبق لاق رباح نع ىورو * ةلضملاءاوهالا نم ؟اياو هللاانذاعا مهتجح |
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 نوعباتلاوا مالسالاىوق نيح دعب اورجاه نذلا مه # مهدعب ند اًواح نيذلاو © |

 ت.عوتسا دق هب الانا ليف كلذإف ةمايقأامو.ىلا نيش رفلادعإ 0 ناسحاب |

 قار# ناعالاب انوقببس نيذلاب اًناوحالو انت رفغا انير نولود و» نانو عيج |
 انبر 8 مهل ادقح © اونمآ نيذلل الغ ان ولق ىف ل_جتالو 9 نردلا ىف انناوخال |
 ندا ناب قيقش # ميحر فؤر كلا |

 لك أتنا عشلا نكلو نآ رقلاف هللارك ذ ىذلاعشلاب كلذ سدل هللادنع لاقف ءوُت
 نا علا نينل 2 نا لاقوأ للا يدلا' ىئيو لخلا كلذ نكلو انظ كحال

 صرحلاوه ملا ليقو هل سبب اهف لجرلانيع عمطتنا خا ا ا هلام لجرلا عنج أ

 نعي دل اا ا نه لدا مناخ باكئرا ىلع ةيحاص لمح ىذلا ديدشلا [[

 هللاوضر راح نع 20 ةسقل 3 هللاهاق ودق ةناطعاب هللاو ما اش علم مو هذخا ْ

 ةمايقلاموب تال ملظلاناف ملظلا اوقتا لاق ما_سو هيلع هللاىلص هللالوسر نا هنع
 اولهساو مهءامد اوكفس نا ىلع مهلمح مكلبق ناك نم كلها عدلا نو عشلا اوقتاو

 لجحرلاىف امرش لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةريره ىبا نع *# مهمراخم

 حييحشلانا هن. دارااو عزجلا دشا علهلا * دوادوبا ه>رخا علاخ نيحو علاهعُم

 علخىذلا علاخلاو * هدينه جرخوا هتوف 5 ىلع نزحيو اديدش اعزج عز

 ماسو هيلع هللاىلص هللا ]وسر لاق لاق ةرييه ىلا نع * هعزفو هفوذ ةدشل هداّؤف

 ناعالاو عم أمتي الو ادبا دنع ' فوج مهج ناخدو هللا ل ييسىف رابغ عمتج ال

 0 8 نم اًواح نيذلاو * ىلاعت هلوق * قاسنلا هحرخا ادبا دبع بلقف
 انلرفغا اسر ن 1 وه 9* ةمايقلامويىلا مهل نوعباتلامهو راصنالاو نيرجاهملادعب نم
 مهناوخالو ةرففملاب مهسفنال نوعدي مهناربخا © ناعالاب انوقتس نذلا انناوخالو

 اًضقاو ادنخو ان هغ ىاد# الغ ااولقاف لممألاو 99 نامالاب 'رهوتشم نا
 دحال ضفبوا لغ هبلقف ناك نم لكف © ميحر فؤر كلا انبر اونمآ نيذلل #
 هللاءانع نمي سيل هناف مهعيمج ىلع محرتي ملو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر باكا نه

 مهدعإ نم مث نر اهملا لزانم ثالثىلع نينمؤملا بتر ىللاعت هنلازال ةب الا هذه

 هذه نيعباتلانم نكي ملنف ركذ اب نوفوصوملا نوعبانلا مهدعبنم مث راضنالا
 ىلإا ىبا نبا لاقو بيصن نيلسملاف هل سلو نينهؤلا ماسقانم احراخ ناك ةفصلا
 اًواح نيذلاو ناعالاو رادلااو وت نيذلاو نورداهملا ءارقفلا لزانم ةثالث ىلع سانلا

 دهس ىانع 6 ق ) لزاثم ثالثلا ءذه نم اهنراخ نوكنال نا! دهتِحاَف مهدعنإ ْنَم
 قفنا مدحا نا ولف ىناكا اويستال ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق ىردخلا
 لاق ريبزلا نب ةورع نع 4م هفيصن الو مهدحا دم غلام ابهذ دحا لثم

 اسو هيلع هللاىلص هللا ]وسر باحال اورفغتسينا اورصا ىتحا نبااي ةشئاع تلاق |
 د
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 حش قوب نمو
 لخعلا نيب ءالعلا ضع قرف
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 أ قافنالاضغبو لاما بحنم اهيلع باغياهف اهفلاخىتح #هسفن ع قوي نمو 9
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 ماقف هللاهمح ري ٠هفيضي نه ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف كلذ لثم نهلك نلقو
 لاقف هلحر ىلا هب قلطناف هللالو_براي انا لاقف ةطظط وبا للاب راصنالانم لجر
 لخداذاف مهمولو ف مهبللعف لاق ىف ادص توف الا التلاق 'ءىش كدنع له هنأ سعال
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 || ةياورىفو ىدعب ةرثا مكييصيس هناف ضوملا ىلع ىنوقلتىتح اوربصاف الاما لاقف اهلثم

 ءارلاو ءاثلاو ةزمهلاع فل ةرثالا #ضوحلا ىلع ىنوقلتىت> اوريصاف ةرثاىدعب نوقلتس

 نا وهو نايس هانعمو رهشا لوالاو ثلا ناكساو 5 زمهلا مغب موكعل هطضو أ

 ليقو بيصن سمالاىف مك لعجمالو مكيلع ريغ لضفيو ايندلا روما 0 را
 ءلا نم هيبصن ىف لضفيف مريغ مكيلع راتب هنا دارا ىطعا اذا ر

 مرايدو مكلاوما مل 36 مش ناو ةينغلاءذهىف مهل كناشلاو ؟رايدو مكلاوما نع

 مهرئؤنو انرايدو انلاومانم مهل مسقن لب راصنالا تلاقف ةيضفلا نم ايش مكل مسقن مو
 ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنا ىلع نورئؤيو لج و نعهللالزتاذ اهيف مهكراشنالو ةهنغلاب |

 دقو صرحا عم لخلا برعءاامالكىف مهثلاو 1 كلئلواذ ةينيقل

 ةيلاسفنلا ةلاطاوه عشلاو عنا سفن لخعالاقف عشلأو

 لاق الجر نا ىورو اودارا اب نورئافلا ىا 0 نورلقلا ع كئاواذ هسفن عش قوي

 لوس هللا ععسا ىنا لاق كاذ امو لاق تكلع دق نوك انا فاخا ىنا دوءسم نال

 ىدي نم جرخم داك ال حبحش لجر اناو نورلفملا رع. كئلواف هسفنإ خش وب نمو
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 ناعالا اوصلخاو ) ناعالاو ) ةئيدملا اوتنطوت ( رادلا اًووم ) راصنالا مهو نب رجحاهملا ىلع فوطعم ( نيذلاو)

 ةنيدملا اولعجاكهيلع مهتماقتساو مهنكمتأ مهل انطوتمو ارقتسم ناميالا اولعجووا # ادراب ءاموانيب اهتفلع © هلوقك

 راد ند فاضملا فد>و هلا فاضملا ماقم رادلاىف فارعتلا مال ماقاف ناعالا رادو ةرجخلا راد داراوا كلذك

 نع نانأ سما هلتناك نمل زنو مهلزانم مهولزتاو مهلاوءا مه ورطاشىتح ( مهيلا رجاهنم نوحي ) مرج لقا
 مهرودصيف نودجنالو ) 1 ”فل ةروس + نرخ نم نحر 22م اب جوزت ىتح اهادحا ا

 رابصنالا مهب دارملاو نيرجاهملا ىلع فطع « نامالاو رادلا اًؤوبت نيذلاو ©
 نامبالارادو ةرجفلاراد اًؤورت ىنملا لبقو امهيفاونكتو ناميالاو ةنيدملا اومزلمهناف

 واذلا اًؤوستوا ماللا هتنع ضوعو لوالا: نم.هللا فاضملاو ىتاثلا ند فاضملاو دع
 هرهظم اهنالناميالاب ةنيدملاىعسلبقو # ادراب ءاموانتاتفلع * هلوةكنامالا اوصلخاو

 اؤوبت نيذلاو مالكلا ريدقت لبقو نيرجاهملا ةربم لبق نه *# مهلبقن. ف هريصمو
 نودجالوإل مهيلع لقثبالو 6 مهيلا رجاهنم نوبحب 9 نامالاو مهلبقنم رادلا
 ظيفلاودسحلا وةزازحلاو باطلاك ةجاهلا هيلع لمتاما# ةجاح إل مهسفناىفا# مهر ودصف
 ا مهسفنا ىلع نورتو #9 هع فلانه نورجاهملا ىطعا ام ه اوتواام »

 ةدحاو نع لز' نان سمعا هكا 6 نع ا مهسفنلا ىلع نيرحاهملا نومدشو

 ةجرف ىهو ءانبلا صاصخ نه ةجاح # ةصاصخ مهب ناكولو # مهدحا نم اهجوزو

 كيلاعص اورشبا ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سر لاق لاق ديعس ىبا نعو # اشرخ

 كلذو موي فص سانلاءاينغا لبق ةنخلا نولخدت ةمايقلاموي ماتلا رونلاب نيرجاهملا

 6 ناميالاو رادلا اًؤويتنيذلاو #8 لجو نع هلوق * دواد وبا هجرخا ةئس ةئثامسمح
 مهناىنعي © مهلبقنم #9 انكس اهوذختاو ةئيدملا ىهو رادلا اونطوت راصنالا ىنعي
 ملسو هيلع هللاىلص ىنلامودق لبق دجاسملا اوئئباو نامالا اورثا و مهايدف |وزسا

 سبل ناممالانال اونمآ دقو نيرحا_هللا لبق نم رادلا اًؤوبت نيذلاو ىنعلاو نيتنسب
 مهلزانمف نيرجاهملا اولزنا مهنا كلذو © مهيلا رجاهنم نوبحي © ًاوبتي ناكم
 اظيغو ةزازح ىا * ةجاح مهرودص ىف نودجالو 9 مهلاوماف مهوكرشاو

 هللالوسر نا كلذو مهنود “ىلا نم نورجاسهللا اطعاىا * اونواامم #8 ادسحو
 أيش اهنم راصنالا طعي ملو نيرجاهملا نيب ريضنلاىنب لاوما مسق ملسو هيلع هللا ىلص
 رثؤيو ىا * مهسفنا ىلع نورؤي و #9 كلذب راصنالا سفنا تباطف ةئالث الا
 ىا # ةصاصخ مه ناكولو # مهسفنا ىلع مهلزانمو مهلاوماب نيرجاهملاراصنالا

 نولعلال و(اونوا امنةحاح

 هيلا جاتحم بلط مهسفت ىف

 نه نورد>اهملا ىتوا امن

 هيلا جاتحلاو هريغو 'ىلا

 نا ىنع ةجاح ىمس
 اوطعا ام عشتمل مهسوفت

 جاتحن هنم «ىث ىلا يعطت ف

 ادسح ةحاح ىلؤوو هلا

 نم نورجاهملا ىطعا ام

 ىلا مهصح ثدح ىلا

 ليقوهب ملس وهيلع هللا ىلص

 مهرودص ىف نود ال
 اونواامدقف نم ةجاح سم

 نور وي و) نافاضملا فذ

 مم ناك ولو موسفلا| ىلع

 اهلصاو رقف ( ةصاصخ

 هحورفىهو تدبلا صاصخ

 ىالاحلا عض وهف ةاراو

 ىور مهصاصخة ضو رفم

 مهداهجو مهناعابن وقدصملا

 هيلع هلل ىلص ىنلالاقف

 مئاقلا هذه راصنالل ملسو
 م ناو مكانفلا نم مكل مسقاو نيرجاهملل .كحرايدو كلا وما تعسف لشن مك ود ةصاخنب رجاهملا ءارقفلل ناطيخلاو
 مهرثؤنوانلزانمو انلاوءا مهعمقت هللا لوسراي اولاقف نيرجاهملا ءارقف نيب ةينغلا قا 5 رايد 1 مكلا وما كل عش

 هباحصاو ملسو هيلعقللا ىلص ىبالل ةرجملاراد اونطو ( رادلاؤ وت نيذلاو ) لاقف مهيلع هللاىئاف ةمينقلاب انسفنا ىلع

 باحصانم ةئيدملا ىلا ( مهيلارحاهنم نوحي ) مهيلانيرجاهملا ع لبق نمنينمؤم اوناكو (مهلبقنم ناميالاو)

 امم ( اوتوا امم ) ةزازح لابو ادسح ( ةجاح ) مهبولق ىف ( مهرودصيف نودجتالو ) ماسوهيلع هللا ىلص ىبنلا

 ةحاحو رقف ( ةصاصخ مهل ناكولو ) مهلزانمو مهلاوماب ( مهسفنا ىلع نورولو) مهلود مانغا نم اوطعا 1



 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر فااخن 1 (باقعلا دي دش هللانا ( هيهاوتو اما اونواهتو هوفلاخمنا (هللا اوهناو)

 لدبي ا رقفال) همومىفلخاد 'ىلا ماو 4م دعئئمو ماس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىف 31 لكؤف امام نوك 0 دوجحالاو

 لوسرالوهللانءلادبالا عم ىذلاو يي[ 777 هيلع ولظعملاو _اددرشل أونماثلاءزجلا) ىرقلاىذلو هلوقنم

 هللا ل وسرل ىنءملا ناكناو

 جرذا لحو نع هللانا

 هلوقى ءارقفلان ههلوسر

 هلوسرو هللانوريصتو

 هللا لو_رب عفرتي هناو
 ناو ريقفلاب ةيستلا نع

 طظذفللا ههاظ ىلع ل دءالا

 ميظعت فب حاولا فالخ نه

 نيرجاهملا) لج و نعهللا
 مهرايدنهاو> رخا نذلا

 ليادهيفو ةكمب (مهلاوماو

 نوكلع رافكلا نا ىلع

 سلا نوي داتا

 ني رج اهملا ىعس ىاعت هلل'نال
 رايدمهل تناك هناعم ءارقف

 لاح ( نوغفس )لاوداو

 الضف)

 ةنحلا نوبلطي ىا

 هللان و رصتسو)هللاناوضرو

 نو رمصمب ىا ) هلوسرو

 هلوسر نوئيعيو هللانيد

 ( نوقداصلا مه كلوا )

 مهداهحو مهناماىف

 ياو فعلا ( كاارقو
 ديدش هللانا ) ا ايف

 كلذو بقاع اذا ( باقعلا
 ا ل
 كيبيصت .ّ مسو هيلع

 نع ع1

 ا فلاح ٠ نم با علا ديد هللانا #* ا ةفلا#م ىف 4 دأا اوتتاو9 ةيتع

 | مالسلا هيلع لوسرلان او هلع فطعامو ىبرقلاىذلنم لدب © نرجاهملا ءارقفلل 3#

 | ىف ئفلاوا هدعإأ 0 صصخ ىبرقلا ىوذ ءانغا 0 مو اريقف ا

 اهب 1 كا لا و 35 53 . الضف 0 0 مهلاوما ا
 مهكئاوا » مهلاوماو مهسفناب 1 هللا نورصتمو 9 مهنأش مضت تحوي

 _ مهناعا 5 مهقدص رهظ نذلا 6 نوقداصلا

 | وهمشثولا 0 اوهناف هنع ك اهنامو 0 لوسرلاك ان اامو لحو نع هللا لاقدن دحو

 | لفش نا بلطت ىلا نح ةعئوتسملابو * لخكب: ىشحم مث ةربالاب ناسنالانم وضعلاز نغ
 | حجرفت فلكتت ىلا ىه ةيفتلاو + هح ولا نم رعشلا فتنتىتلا ىه ةصمانلاو * كلذ اهب

 ||| ( ىق ) هنع ىبنم كلذ ليكف اميشءىف لفتت ىتلاىه ليقو ةعانصب اهايانث نيبام

 | اذه ا يماىف ثدحا نهملس و هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقتااق اهنع هللا وذ رةشئاع نع

 ا ىلا نع #* در وهف انيما هيلع سل المع لمع نم ةباوروفو #در وهف هنمسلام

 هيناي هتكيرا ىلع اًمكتم كدحا نيفلاال لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا عفار
 | هحرخا هانعيتا هللاباتك ىف اندحوام ىرداال لوقيف هنع تيبمنوا هبت سما ام سمعا

 رد نم هلع ياام لك ةكرالا هنتسخ ثيدح اذه اكو ئذمزتلاو دؤاذ ونا

 ديدش هللانا 8 ءؤلا ماىف ىا # هللا اوهناو ## كلذ وحن وا ةصنم وا شارفوا |
 1 1 وا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر هب كما ام كرت ىلع ىا # باقعلا

 | نا اود رحنا نذل نيرجاهلل ءارققلا 99 لج ورع لاقف ءولاىف قيلعادل نم نيب مث
 © للان مالضف نوغتبب 99 جورالاىلا ةكم رافك مهاجلا ىنب © مهلاوماو مهرايد
 || للااضرل ابلط مهرايدنم اوجرخ ىا اناوضرو # للام اياوث لئقو اقزز ىا

 || ةفارصنب دارلاو مهلاوماو موسفناب ىا 6 هاوسرو هللانورصنسو # لجو نع

 ا مهةداتق لاق مهلاسعا فن ىا نوكداصلا مهكنئاوأ م هكا .ذلكلعاو هندد رصن

 ا هلو_سراو هللاح اوحرخو رئاشملاو لاومالاو رايدلا اوكرت نيذلا نورجاهملا
 | رج ابصعي ناك لجرلانا انلركذ ىتح ةدشنم هيف اوناك امىلع مالسالا اوراتخاو
 | اهريغ راثد هلام ءاتشلا ىف ةريفلاذخعا لجرلاناكو عوجلا نم هباص هب ميقيل هنطل ىلع

 هللا ىلص هللال وسر تءع” لاق امهنع ىلاعت هللا ىذ ر صاعلا نب ورمعن هللا دبع

 نيمبراب ةنلاىلا ةمايقلاموب ءادنغالا نوقبسي نيرجاهملا ءارقفذا لوب ملسو هيلع | لاقفاهايا وانعدوةهنغلا نم
 (انيرخ 7 2 نبيذلا) مهنال (نيرجاهملاءارقفلل) ريضنلاى نم ناطيحلا نم ةعبس ىنعي مئانغلا هذه مهل هللا

 ) نوقداصلا مش كئلوا 2 داهحلاب ) هلو_سرو هللا نورصنسو) داسهجلاب مهلر ةاض يع ) اناوضرو هللا نم)



 «(رشحلا ةدوس) 1

 ىلاءت هللا ركذ نال سمخم ليقودجاسملارئاسو ةعكل اةرامعىفهللا مسفر صي وة الا هاظل |
 نك انشلا ىلا ول وق لغ  مامالا لا ةالسلاو ةذاصلا هللع كوس زلال قرصيو ملستلا

 هياع هناف ةينغلاك «جح سمخم ليقو لوقىلع نيلسملا طاصم ىلاو لوقوىلع روغنلاو
 نالاو ءاشيامك ةعبرالا ساخالافرضيو كلذك سما مق ناك مالسلاو ةالصلا

 ًارقو ءارقفلل نوكنا دكت ىذلا ”ىثلاىا © نوكالك #9 روك ذلا فالطلا لذ
 روديو ءاينغالا هلوادتام ةلودلا < مكس ءايتغالا نين ةلود #9 ءانلأب ةياورىف ماش
 هذخاوا مهنيب لوادتاذ ئفلا نوكيالك ىنمب ةلود “ىرقو ةيلهاجلاف ناك اك مهن

 ةيلهاج ةلود عقباليكى ا ةماتلا ناكىلع عفرلاب ةلود ماشه أرقو مهنيب نوكت ةبلغ
 مكللالح هنال 6 ءوذخن ف مالا نموا؟ىفلا نمكاطعا امو © لوسرلا كانا امو 9
 «اوهتنافؤ#هناينا نعواهنمهذخا نع «هنعكاهنامو #9 ةعاطلا بجاوهنالدب اوكسقتوا

 مهتنس ةقفن هنم هلها ىلع قفني ناكف ءاشي ثيح هعضي هتايح ةدم ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاملعلا فاتخاو هللا ل بسيف ةدع حالسلاو عاركلاىف هللالام له قبام لمحو

 ىفاشللو هدعب ةئاللوه موق لاقف ماسوهيلع هللاىلص هللالوسر دع ىنلا فرم ىف

 مهالاب مث ةلئاسقللاب ًادبيو نيملسملا اصل وه ىناثلاو ةلئاقملل هنا اهدحا نالوق هيف
 سمحت سم هلا ىلا موق بهذف فلا لام سيمت ىف اوفاتخاو ملاصملانم مهالاف
 نمل ال هنا ىلا نوذكاالا كهذو حلاصملل وا ةلتاقملل ةعبراو ةمينغلا سمخ لهال

 هللاءافاام باطخلا ن نع أرق قح هيف نيلسملا عيجو دحاو هعيمح قرصم لب

 ن* اًواح نيذلاو هلوق ىلا نيرجاهملا ءارقفلل ماب ىتح ىرقلال هانم هلوسر ىلع

 هلوالاملسم ضرالاه حو ىلع امو لاق ةماع نيسملا تيعوتسا هذه لاق م مهدعل

 ةلودلاو * ةلود # 'ىنلا * نوكي الك 9 مكناما تكلمام الا قح ىلا اذهىف

 ءاسؤرلا نيب ىنعي © مكم ءاينغالا نيب 9 مهني, موقلا هلوادتب ىذلا ىشلا مسا
 ةمينغ اومنغ اذا اوناك ةياهاملالهانا كلذوءافمضلاو ءارقفلاهيلع اويلغف ءايوقالاو
 هللاىلص هلوسرل للاهل ءاشام هدعب ىفطصب م عابرملاوهو هسفنل اهعير سيئرلاذخا

 ىلا لامزم ىا © هوذخت لوسرلا كانا امو هب هما اسهأ همسقن ملسو هيلع
 لزان اذهو © اوهتاف # هريغو لولغلا نم ىا « هنع كاهنامو © ةمينغلاو
 لوقنم هنع ئهنوا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا هب عاام لكىف ماع وهو ىلا لاوماىف

 هريغو ىلا هيف لخديف مر<نع ىبنوا بيحتسم وا ٍبودنم وا بجاو نم لمع وا
 تاصقتملاو تاعثوتسمللاو تامئاولا هللانعل لاق هنا دوءسم نب هللادبع نع (ق)
 بوني مآ اهل لاش .دسا رم تاسعا كلذ غلف هقاقلخ, تاريثملا نيحأل تالكنا)

 هتركذو اذك قراذك تلق كنا كللع قلب كادحام تلاقف هيلا نا[ ر ك0
 هللا تانك وهو ملسو هيلع هللا لص هللال وسر نعل نم نعءءلاال ىلاهو هللادبع لاَقِف

 دقل أرك تنك نا لاف ةيديو اها وصلا ىنول  تاركادتل دا رال تلاقف كاد
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 نوكت ( ةلودنوكالك)
 ةماتلاناك ىلع ديزب ةلود

 لودبام ةلودلاو ةلودلاو

 نم رود ىا ناسناللل

 اليك هلوق ىنعمو دسجحلا

 ءاينغالانيب ) ةلود نوكي
 ىلا نوكي الثل ( مكتم
 ءارقفلا ىطعي ناهقح ىذلا

 قناوشعل هغلب مهل نوكيل

 ءاينعالانيب اد اسهم

 مانا امو ) هه نورئاكش
 ؟اطغعاام .ىأ ( لؤسرلا
 ور يفت نم
 امو) هولقاف ( هوذحن )
 هذا نع ( هنع ؟ان

 هودطتالو هنع ( اوهتاف)

 اليك) قيرطلا رامولزانلا

 نيب ) ةحسق ( ةلود نوكي
 نيب ( مكنم ءاينغالا
 كان [امو ) مكتم ايوقالا
 علا نك (لوسأزلا

 لاَشو هولقاف ( هوذحن )

 اولمعاف لوسرلا كمآ ام
 اوهتناف هنع ؟ اهنامو) هب



  ففطاعلا لخ دي ملامتاو ل دسلان باو نيك اسلاوىاتبلاوىنرلاىذلو لو رالو هللف ىرقلا لها نم هلوسر ىلع هللاءافأام

 | هللا لوسرل نبب اهنع ةينجا ريغ نم ىهف 85٠١ زؤ- ىلوالل ناس ةنورشملاونداثلا ءزجلا) اهنال ةلجلا هذه ىلع

 عنصي ام ملسو هيلع هللا ىلص

 نا هيصاوهيلع هللاءافا ام

 نسحخا عضل .ثيح هعضي
 ىلع اموسقم مئانغلا نم

 فيزو ةسجلا ماسقالا
 نيرسفملاضءب ل وةلااذه

 تاز' ىلوالا ةب الالاقو
 دقو ريضنلا .ى. لاوفاىف

 ةصاخ هلوسرل هللا اهلعح

 لك مئانغ ىف ةي الاءذهو

 ةازغلاةوش ذخؤت ةيرق
 فرصم نابب ةي.الافو
 د ةأدستم ننال

 ام ( هلوسر ىلع ةللاءافاام

 لهانم ) هلوسرا هللاعف

 ةئرع ىرق ( ىرقلا
 كدفو ريضنلاو ةظيرقو

 ةصاخ ( هللف ) ريشخو

 («لوسرألل ) مكنود

 زئاج اهيف لوسرلاس ماو
 هيلع هللا لص ىنلالمطل

 افقو ريبخو كدف ملسو
 ىف ناكف نبك اسملا ىلع هلل

 دب ىف ناكو هتايح ىف هدب

 ىنلا توم داعب زكلا
 كلذكو ملسوهِيلعَللا ىلص

 ىلعوناعو رمع ديةقناك

 ناك امىلع بلاط ىبا نبا

 مالتسلا هيلع يلا دب ىف
 ىلا مسقو مويلا اذكهو

 مهجايتحا ردقىلع مهاطعا نيرجاهملا ءارقف ىلع ريضنلاو ةظيرق ةهنغ سو هيلع هللا ىلص

 | لوسرللو هلل" #9 هلع فطعب ملكلذدلولوالل ناس «ىر هلا لما 3 اسر اعطانا

 سدسي ليقف ىلامسقىف فلتخا 4 لببسلانباو نيك١ لاو ىئتيلاو ىبرقلاىذاو

 هللال وسر نا نولعأ له ضرالاو ارم موه هنذان ىذلا 1 مد كلا [قدك] لمع

 لقا 0 اولاق ةسقل كلذب ديرب ةقدخ انكر م ثروال لاو ملسو هيلع هللا ىلص

 | نا نالعتا ضرالاو ءاعسلا موقت هنذاب ىذلا هللاب كدشنا لاقو ىلعو سايعلا ىلع رمع
 أ مخ فانا رمعلاق معنالاق ةقدص اكان كر وناللاق ماسوهيلع هللا, [صةللا لوسر

 مم 'م هلوس ر ىلع هللاءافاام ولاَقف ه ريغ ادحااهج صصخ م ةصاخ ' ماس وهيلع هللا ىلصةل وسر

 ا 3 نب ملسو هيلع هللا ىلص هلال ور مسقف لاق ةي الاباكرالو ليخ نمهيلع متفجوا اف

 ا 0ع كما دقف مكود اهذخاالو مكيلع 0 هللا وف ريضنلا ىئ لاوما

 ةنس ةقفث هنم ذخاي ملسو هيلع هللاىلص هللا لو_سر ناكو لاما اذه ىتب ىتح مكف

 ْ م هنايح ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر كلذب لمعف هللا لام لحم هلم قام مث

 | اسابع دشن مث لاق من اولق كلذ نولعلا ضرالاو ءاعسلام وقت هنذاب ىذلاهللاب مكدشنا

 | هللاىلص هللالوسر ىفوت املف لاق معن الاق كلذ ناملعتا موقلا دشنام لثع ايلعو

 لمعف ركبوبا هضبقف ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلوانا ركبوبا لاق ملسو هيلع
 ١ سابعو ىلع ىلع ليقاو دئنح ماو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل اب هيف

 | قحلل عيان دشار راب قداصل هنا ملعب هللاو نالو وَماك هن لمع ركبابا نا نارك ذد لاقو

 نيتتس هتضيقف ري ىباو ملسو هياع هللا ىلص هللال وسر كفانا تلمو ركبانا هللاىفوت م

 هللاو ركب وباو ملاسو هيلع هللاىلص هللالوسر هيف لمع امب امهيف لمعا ىتراما نم

 ةدتحاو ل 3 هلك قامتتح 2 قغلل عبات د_ثشار ران قداصل هيف ىفا ملعب

 0 ثروب ١ ال لاق ماسسو هيلع هللا اص هللال وسر نا 0 مو ا كرما و

 الو الا د انكم نإ تلق امكلا اهعفذا نا'ىل ادي .انلف انلا | ل ملق ةقدص

 ملسو هيلع هللا ىلص ةلا لاوس, هيف لمع امب هيف نالمعتل هقاثمو هللادهع امكلع نا

 هتعفدف كلذ ايلا هىفدا امتلقف ناملكت الف الاو تياوذنم هيف تلمعامو ركبوباو

 هيف ىذقا ال ضرالاو ءاع نا يلا كلا

 ىلاعتهلوق * هامكفك ١ ىنافىلا هاعفدافهنع امتزحتناف ةعاسلاموةتىتح كلذ ريغ ءاضَس

 | لاق ىرقلا لها رافك لاوما نم ىنعي © ىرقلال ها نم هلوسر ىلع ةللاءافاام 9
 ا ىذلو لوسرالو هلل #9 ةننالع ىرقو ريخو كدفو ريضللاو ةظل رق ىه سابع نا

 دق ©« ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو #8 بلطملا ىو مئاه ىنب ىنعي © ىبرقلا
 هللالوسرل هناف ءىفلا مكح اماو © امنعسقو ةمينغلا مكح فل افنالا ةروسف هريسفت مدقت

 (ىبد)
 ا |ادبعب ىماتب ريغ ىماتيإل هضعءاإ ىطعاو (ىماتيلاو ) بلطامادبعىن ءارقفلهضعل ىطعاو ( ىبرقلاىذلو) مهلابعو

  فيضلا (ليبسلا نباو ) بلطملا دنع ىن نيك اسم ريغ نيك اسملل هضعب ىطعاو ( نيك اسملاو ) بلطملا



 مكنم باكروا ليخ فاجن كلذ نكيملف ( باكرالو ليخ نم هيلع

 دمشاي تنكدق اولاق مهل عطش ما امل مالسلاو ةالصلا هيلع هلا ىور هب مهظاغ ||

 زاوجىلع هب لدتساو تازنف اهقيرتو لذغلا عطق لاباش ضرالا ىف داسفلا نعىهنت
 امو © هلوسر ىلع هللاءافاامو © مهظيفا ةدايز مهراجلا مطقو رافكلا رايد مده

 سانلاقلخ ىلاعتهنال هلن وكيناب اقيقحناك هناف هيلع هدروا هل هريص ىنعمب هيلع هداعا

 هليصح ىلع مجرجااق 01 هيلع مف واش 3 ةرفكلان موا ريضالاى نم مهلم 2

 هيف باغ لبالانم بكربام © باكرالو ليخ نم # ريسلا ةعرسوهو فيجولانم |
 ىلع تناك مهارق ناذ ريضالاىن ىف دارملا ناك نا كلذو هكارىلع بكآرلا بلغ |

 5 هناق ماسوهياع ىلا ءت هللا ىبد هللال وسر ريغ الاحر اهيلا اومدش ةنسدملا نم نيام

 مهل تناك ةثالثالا ايش هنم راصنالا طعبمل كلذلو لاتق ديم رحم لو ارامحوا المح

 هللاو © مهبولق ىف بعرلا فذقب # ءاشب نمىلع هلسر طلسي هللانكلو © ةجاح
 اهريغب ةراثو ةيهاظلا طئاسولاب ةرا' ديربام لعفيف 0 ريدق ءود لكلعا)

 ىرت وقر حنو ,مذهتنا نأبال معزايدو رافكلاٌقوصخ نا ىلع ةياآلا ءذهنا ءالعلاهحا
 «هلوسرىلعفللا ءافااموإ# لج وعدل * اهوحنو مهراجشا عطق كلذكو قيلاجلاب
 ىنعي © هيلع متفجوااه 9 ريضنلاىب دوهينمىا # مهنم 9 هلوسر ىلع هللادرامىا
 موقلا لمحن ىتلا لبالا ىني #4 باكرالو ليخ نم # ريسلا ةعرسس وهو متعضوا
 هللا ىلص هللال وسر نه ن ولسملا نط مهعايضو مهعابرا وكراسمل ريضنلاى نا كلذو

 فجوب ملاهتا هي الا هذهىف ىلاعتهللا نيبف رييخ مثانغب لعفاك مهنيب اهعحتينا ملسوهيلع

 ىنعي اوناكامناو ةقشم اولا الو ةقش اهيلا اوءطّشرملو اباكرالو اليخ اهياع نولسملا

 هيلع هللا لص هللا لوسوأالا نكون[ واايشم اهلا اوقف ةنيذلا نس نيليم لع رشا
 ّللاو 8 ءادعانم # ءاشب نه ىلع هلسر طلسب هللا نكلو #3 لج ىلع ناك ملسو
 هيلعللا لصةللالوسر اهىسقف ءاشي ثيح اهعضي ةصاخهل ىهفىا © ربدق 'ىش لكىلع
 مهو ةجاح مهب تناك رفن ةثالثالا أيش اهنم راصنالا طعيملو نيرجاهملانيب ملسو
 سوان كلامنع 409 ةئصلا ن ثرحلاو فينحن لهسو ةشرخ نب كامس ةناحدوا

 دعو ناثعىف نيئمؤملاريما اب كل له لاقف افرب هيحاح ءاحاذا هاعد رمعزنا ىرضضتلا

 اذرب ءاحمث اليلق ثيلف مهلخداف معن لاق ن راداتسا انعسو رييذلاو لو نا
 ريما اي سايعلا لاق الخدالل“ امهل نذاف معأ لاق نانذاتس ىلعو سايعىف كلله لاقف

 حراو اهني ضقا نينهؤااريمااي لحا موقلا لاقف اذهنيبو ىب ضقا نيئمؤملا

 _لاسقف كلذإ مهومدق اوناكدق مهناىلا لي سوا نب كلام لاق رخ الانم اهدحا

 مافحوا اق )ريضالا ىت نم (مىنم) ةصاخ هلأف هلم> ( هلوسر ىلع هللاءافاامو) اهعطقف نذا مهظيغيو دوهلا لذبلو

 مفجوا ا ىنملاو لبالا باكرلاو كلذ ىلع
 ىلع هيلا متيشمامناو هيلع 4 يطا رود !كاتنلاق متيعتالو اباكرالو 919 ]6- الج هينغنو هليصحم ىلع

 نه نيليم ىلع هنال مكلجررا

 هيلع هللا بص ناكو ةئيدملا

 تسول را ىلع ماس و

 هلسر طلس هللا نكلو))

 امزا ىنعي (ءاشب نم ىلع

 لاومانمهلوسرهللالوخ

 هواصخحن ل 'ىد ريضنلا ى

 نكلو ةبلغلاو لاتقلاب

 ام ىلعو مييلع هللا ةطاس

 طلاس ناكاك مهدباف
 صمالاف ممادعا ىلع هلسر

 هعضي هلا ضوفم هيف
 جئمق يسقيإلا و ءاشن ثدح

 اهيلع لتوق ىتلا متانغلا

 ارهقثو ةوذنع تذخاو

 نيرجاهملا نيب اييسقف
 ةثالثالا راصنالا طعبملو

 هللاو ) مهرقفل مهم

 ردق 'ئىث لكح ىلع

 ىت دوم ىنعي نيرفاكلا

 مهلبخت نم متعطقامب ريضنلا

 ) هلوسر ىلع هللا ءافا امو 0(

 لوسرل وهف ريضنلا ىن نم
 ليسو هيلع هللا ىلص هللا

 متفجو اا ( مكنود ةصاخ

 هيلا مترجا اف ( هيلع

 لبا ( باكرالولي> نم )
 هنالا.شمهلا مهيشم نكلو

 هللاو ) ريضنلاىغ ىنعي ( ءا_ثينم ىلع ) مالسااهيلع ادم ىنعب ( هلسر طلسي هللا نكلو ) ةنيدملاىلا اسرق ناك

 ردق ) ةينغلاو ةرصنلا نما( "شلك لع ٍْ



 دشاال ىذلا (رانلاباذع ةرخ الاىف) اولنقوا اولجا ءاوس (مهلو) ةظيرقىنب لعفاكىبسلاولتقلاب «ايندلاىف مهبذمل)
 ءاصاامتاىا ؟نورسشعلاونمأتلاءزبلا» (مهنابكلذ)هنم
 هلوسرو ( هللاقاشي نمو

 ام باقعلا ديدش هللاناذ)

 نايب وه ( ةنيلنم متعطق
 بصنام لحو متعطقا

 ئثىا ليق هناك متهطَس
 عجارلا ريعشلا ثناو متعطق
 وا ) ىلاعت هلوةىامملا
 ةئيللا ىندمىفهنال(اه وهتك رت
 ناولالا نم ةلخنلا ةنيللاو
 تلق واو نع اهؤايو

 لقاو:اكهلم اه ردك
 ةعركحلا ةيختلا ةنبلا
 نيللا نم اهوقتشا مهناك

 (هللا نذايفاهل وصا ىلع ةئاق)

 هللا نذاب اهكرتو اهمطقف
 ( نيقسافلا ىزخملو )

 (ايندلاىف مهبذعل ) ماشلا

 ةرخ الاىف مهلو ( لتقلاب

 نما داغإ ( راشنان ادع
 ءالحلا ( كلذ ) لتقلا

 (هللاأوقاش مهنا) باذعلاو

 ( هلوسرو ) هللا اوفلاخ

 (هللاقاشي نمو ) نيدلاىف

 هداعيو نيدلا ىفهنلا فااخم
 هل ( باقعلا ديدشهللا ناف)

 صاو ةرحالاو امندلا ىف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 دعب مهليت عطش هباصا
 ةوجملا ريغ مهر صاح ام
 اهمطي مع رمأي مل هناف
 ريضنلا وزب كلذب مهمالف
 (ةنيل نم متعطقام )هللا لاقف
 اهوّتكرتوا ) ةوجتلا ريغ
 )6( انهلوضا ىلع ةعاق

 لذي كل ( نيقسافلا ىزخيلو ) كرتلاو عطقلا هللامابف ( هللا ذابف ) ةوجملا ىنعي اهوعطقت

 ةظيرقىن لعف اك ىبسلاو لتقلاب © ايندلا ىف مهبذعل # مهناطوا نم جورخلا
 ايندلا باذعنم اونا مهنا هانعم ىائئت-ا © رانلا باذع ةرخ الا ىف مهلو 9

- 

 هللا قاشي نمو هلوسرو هللا اوقاش مهناب كلذ 3 ةرخ الا باذع نم اوجنامل
 انو مددت اوناك امو. مهل قاجامم رك ذام ىلا ةراشالا:#تاقعلا ديدش هللاناف

 نم ةلسعف ةلخن نم متعطق 'ئىث ىا # ةنيا نم متعطق ام © ريخالا ىلاوا مهلدعم
 وا #9 نابلا اهعمحو ةيركلا ةلخللا اهانممو نيللانم لبقو ناولا ىلع عمجو نوللا
 ئرقو 6 اهلودا ىلع ةئاق © ةئيللاب رسفم هنال هئينأتو ال ريمشلا  اهوتكرت
 ١ ىرزخا وف هاف 0 هللازذاف #3 نهرت هناىلع وا واولا نع جيضلاو ءانخك اهلصا

 اب مهقسفىلع مهبزخ مطقلا ىف مكل نذاووا ملعفو ىا فوذحل ةلع #© نيقسافلا |

 رانلاباذع ةرخ الاىفمهلو 9 ةظيرقىننب لعفاكىسلاو لتقلاب ىنعب *ايندلا فيينا
 هلوسروهللااوفلاخ ىا ؛#هلوسروهللااوقاشمهناب #9 مهب لز'ومهقحل ىذلا ىا هك كلذ 5 - ََ 2 3 َ .٠

 اهوقكرتوا ةنبل نم متدطقام ف ىلاعتهلوق *6 باقعلا ديدش هللاناف هللا قاشي نمو 9
 ريضنلا ىنب لزئامل ملسوهيلعهللا بص بلان اكلذو يالا * هللانذابف اهلوصا ىلع ةمئاق
 اولاقو كلذ دنع هللا ءادعا عزخل اهقارحاو مهلي عطش ما مهنوصحب اونصحمو

 كدح او لهو لك عطقو رجلا رقع حالصلانقا حالصلا دير“ كنا تمعز دمحاي

 اوشخومهلوقنم مهسفناف نول اد وف ضرالاىف داسفلاكيلع لزنا هلا تمعزاهت

 انيلع هللا ءافا امم هناف اوعطقتال مهضعب لاف كلذيف اوفلتخاو اداسف كلذ نوكينا
 لياحت و همطق نع ىهن نم قيدصتب ةب الاوذهةللا ل زئافهعطش مهظيفن لب موضعب لاقو

 هللال وسر قرح لاق رمعنبانع (قر' ىلاعت هللانذاب ناك كلذ ناو مثالا نم هعطق نه

 اهوهتك رتواةنيل نم معطقام لزتف ةريولاىهو عطق و ريضنلا ى 1 ملس و هيلع هللا ىلص

 كلذىفو ريضالا ىنل عض وممسا ةريولا « نيقسافلا ىزذلو هللانذاف اهل ودا ىلع ةكئاق

 ريطتسم ةريولاب قيرح *# ىؤاىةارسىلع ناهو تبان نب ناسح لو
 مهلخت عطش مل وهيلع هللاىلص ىنلاناكو ةوبجملا الخام ةنبل اهلك نوغلا ساغنالاف

 ةنل اهلك لختلا لبقو ناولالا نما نم ةوحلا "الاخ ام نوعسل ةنيدملال هاو ةوجلاالا

 ةياورىف سابع نا لاقو ءانثت-اريغنم اهلك لخملا ةنيالا لبقو ةينربلاو ةوبجملاالا

 اهرقل لاق لخملا نم برضىهلبقو لختامارك ىلقو لخغلا نم نولىه هنع ىرخا

 دوجحا نم ناكو سرضلا هنق بغل جراخ نم هاون ىررو ةرفصلا ديدش وهو نوللا

 ا فريصو نم مويلابحاو فيصو نع ع ةدحإ را هلا ٌتناكو مهبلا هجحياو مهر

 3 وهرثت منأ نإ 1 لع كا || روع ك0 كك كن ذيل اواقو كلذ بلع قش انهتومطق هوازالل"
 هنذاب ناك اهمطق نا هللإ ريخاف هيلع بلغ نمل وه اًئاق للا اذه اوءد نوديسفت
 التف ىف ةفاؤذا دوابلا ءازدنا لح الار حلاو. دولا قمن © نيقسافلا يرحل

 (جحا)



 ىانيتم ٌوميريعملا لو .ةاطالا را راهم آلاو نعرااوه وهباذعىا 6 هللا هاناذ 9+ |!

 مهقوثوةوقل ناويستحي !ثيح نم رصنلاواباذعلاىا ,مهاث اذ؛ىرقو هللارصن مهاناف

 , اهفطعولاتقلالاحل اميسوتو ةياكن اهيهاوظ نوبرخم اوناك اضيا مهناف © نينمؤملا

 هيف مهولمعتسسا مهن اكف مهضغب نع ببسم نينمؤملا بيرخحتنا ثيحنم مهيديا ىلع

 نم هيفامل غلبا وهو ديدشتلاب نويرخي ورمعوبا ارقو بعرلل ريسفتوا لاح ةلمنجاو
 اوزيتعاف.© مدهلا سوعلاو انارخ وعلا كريوا لطعتلا :تارخالا ليقر)

 ىلع هب لدتساو هللا ريغىلع اودقتنالف اوردغتالف مهلاحن اوظعتاف © راصبالا ىلواإ
 | امهنبامل مكحيف اهيلع اهلمحو لاحىلالاح نم ةزواجملابماهناثيح نم ةجحح سايقلانا

 © ءالجلا مهيلعهللابتكناالولوو# ةيلوصالا تكلا ىفءان ررقام ىلعهلةيضتقملاةكراشملا نم

 هيبنماةللاناوهو # اوبستحم !ثيحنم ف هباذعو هللا ما مهانا ىا © هللا مهاتاف ]ف
 © بعرلا مهبواقىففذقو 9 كلذز وظياال اوناك ومهئالجاو مهلاتقب ملسو هيلع هللا لص

 مهيدباب مهتوس نوبرخي فرشالا نب بمك مهديس لتش ديدشلا فوألا ىا
 ناىلع مهللاصامل ماسوهيلع هللاىلص ىبنللانا كلذو ىرهزلا لاق # نينمؤملا ىدباو

 هوس اين وغْرسو اهن ومدهيف مهل زانمىف بشٌخلاىلانورظنم اوناك لبالاتلقاام مهل

 نوضقنيو دمعلا نوعلقي اوناك لبقو اهيقإب نونمؤملا برخميو مهلباىلع هنولمحيف اهنم
 ناكليقو اضغيؤ مهنم ادسح نونمؤملا اهناكسي الثل ناردجلا نوبقتو فوقسلا

 ساسبعنبا لاقو اهلخاد نه دوهبلا ارو اهرهاظ نم مهيلبام نوبرخم نولسملا
 هللاءادعا لعجو لتاقملا مهل عستتل اهومده مهرودنم رادىلع ن ورسملا يلظالك

 ميليامزورسمكيو اهفن ونصحت اهدعب ىتلاىلا نو>رْخف اهرابدانم مهرود نوبقنب

 © اوريتعاف 99 ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر باتا اهنم اوجرخ ىتلاب نومريو
 | رئاصلاو لوقعلاىوذاي ىا  راصبالا ىلواي مهبل زنام اورظناو اوظعتافىا

 نطولا نء جورألا ىندي © ءالجلا مهيلع هللا بتكنا الولو »

 اونظي مل ( اوبستحم مل ثيح

 / نوبرخم# اه العىا اهبعرب ىذلا فوخلا اهيف تيئاو #بعرلا مهبولقف فذقوإل

 | ىدياو 8 اهتالآ نم اونا امل احارخاو نيلسملا ىلع اهبانض © مهيدباب مهتو

 ام مهب لزن, نا اوفاخي ملو (س ؟ه اخ وأاق )

 اونظب /ثيح نم ( اويستحم | ثيح نه 0( كالهلا مهن اذ ىا هللا مهن اذ ذاوشلاىفو هءاقعو هللا سما ىا ( هللا مهاناف )

 نوبرخ)ف وألا (بعرلا مهب واق ىف ىذقو) اعاضرهيخا دي ىلع ةغ ف رشالانب بعك مه رلتقوهو مهلاسرطخم مو
 داشفلاةيازدلاو مدهلاو ضقنلاب ذاسفالا بارخالاو توخلاو او ردعوا نونرخمم ( نيئمّولا ىداف مهيدباب مهتوسب

 ىذلاورايد مهنمالو رادةنيدملاب مهل ىتبتالناو مهتفاشلاصئتسا هللا دارا اهرها وظن ولسملاواهنطاوب نوب رخم اوتاكو

 ةفزالا ءاوفا اعاودسل ؟

 مهمالجدعب اورستبالناو

 ناكام مهعم اولقني ناو
 بشجلا ديج نم مهتشاىف
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 هيف بيسلا اوناكو كلذل
 مه وفلكوهن مهو ما مهناكف
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 جورألا ) ءالخلا مهيلع
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 هللا مهبذع ( هللا مهاناف )

 لتقب مهلذاو مهازخاو

 نم ) فرشالا نإ بمك

 نبك لق نم مع لز
 لبق نوفاحال اوناكو هباحصاو ملسو هيلع هللا لص د#“ نم فوخلا (بعرلا مهبولق ىف ) لعج ( فذقو )ف رشالا

 ناوتعتاو ) نيئمؤملاىدباو ) نينمؤملا ىلا اهب نومريو ( مهيدب اب ) مهتوس ضع نومدهي ( مو نوبرخمب ) كلذ
 اع رسدنلاب لاشو نيدلاىف ) راصنالا ىلوا اي اوريتعاذ ) مهيلا اهب اومرو اومده قىح نيم ٌؤملا ىلع مهل وب صعن

 ىلا ةئيدملانم جورخلا ( ءالجلا ) ريضنلا ب ىلع( مهيلع ) هللا ىضق ( هللابتكنا الولو ) ءالجالانم مهب هللا لمف
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 مهمل توتا 0 كلوقىف كلذ عدل و مهمازاغم ْق عملطل وأ مهل ضرعّس دحاب اهعمىلا_سال ةعلمو نع

 :ءذلاجراىا اذكتقوا هتثج هلوقو ىتاطتمدق ىتتبلاب ىلاعتهلوقىف ماللاىهو جرخاب قاعتت ( رشحلا لوال)

 الج مهيصيمل طبس نم اوناكو ماشلاىلا مهرشح لوا اذه نا ريشا لوا ىنعمو رششحلا لوا دنع اورفك

 00 تح رخااو مه رشح لوا اذهوا ماسشلا ىلا .برعلا ةٌريَرٍ نم باتكلا لها ن٠ جرخانم لوا مهو طق

 | كا ناك تش نه امهتعهللا ىضر سانع نبا .لاق ةمايقلامون رشحت مه رمد ردا وا ماشلا ىلا ريبخ نف مهايارمع ءالجا

 لاقوىاثلا رشا سانلارئاسولوالا 301 - رمشحلا مهفةباالا «نورمشعلاو نماثلا ءزملا) هذه ًارقيلفماشلاب

 لواىفوا كلذ لبق لذلا اذ همهبصي مذاب رعلا ري زج نه مهرسشح لواىفىا # رششحلالوال | | هللا ىلص هللا لودهو مهل
 ا

 ىلا ريب نم مهاياهنع هللا ىضر رمعع الحا مه كج و ماشلا ىلا اجلا وا لاتقلل رم ا
 اودرخ امل ماسو هلع

 ريشا لوا مككاف 28

 ةدانق رثالا ىلع نين

 تءاح نامزلا رذخا 258

 ةعاسلا ماقدنع هلانورشحن 00و 1 و ماشلا ىلا س انا رشح لوا قوام اعلا | ْ

 عج جارخا رشحلاو برغم اى لا مهر ,دعلا قرشا نم جر اراثناوا كانه مهكرديف

 مهنا اونظو 9* مهتعنمو مهسأب هل إو رعذأ متتنظ ام #9 رخآ ىلا ناكمنم

 ميدقتو مظنل اريبغتو هللا سأب ند مهعنع مهلو وصح 35 0 هللا نم مهو وصد مهتعلام

 ىف. مهداقتعاو اهتناصحم مهقوثو طرفىلع ةلالدلل مهريعضملا ها انسانا

 مهتعنال العاق مهلوصح نوكتنا ذوجو اهيسب ةعمو ةزعق مهنا مهسفنا

 ترش ق رمشملا لبق ن مران
 و ماشلا ضراىلا س انموءاشلا ىرااألا كانا

 مه رايد نم مهح رخا 2

 ءالحا ناك قححت انءالاق ل تك م رايدنه ريضنلاى ىنعلا نايقفلا ا هلال مهلاتقل 2
 رمح

 تارحالان م ةعج ص ةظل رق 39 3و دحا نه ماس و هيلع هللا ىل اص ىلا عجم ريضطنلاىن ىب هللال وسر مهلتاقلاتقلوا

 ىضماهف ءالج مهبصي مل طبسنم اوناكىرهزلا لاق © 0 2 ناتنس امه و ||. ١) دعو لعب ةارط

 كنه سابعنبا لاق ايندلاف مهبذعل كلذالولو ءالحلا مهيلع بتكدق هللاناكو | رو انور

 هللا ىل ىلا لاق ماشل اىلا رشح لوا اذه ناكف ةب الا هذه ارقيلف ماشلاب رشحلانا كا بح ا

 ةمايقلا موي قلخلا رمشحمبم رشحملاضراىلا لاق نياىلا اولاق او رخا ملسو هياع | ماقد

 باتكلا لهانم ىلحا نف لوا اوناك مهنال رشحلا لوال لاقامتا ليقو ماشلا ىلا |
 لوا اذه ناك لقو هنعهللا ىضر باط آلا نب رم 1 ىلجامت برعلا ةريز رح نم أ

 مهلا اونظو ) مهتدعو

 (هللا نم مهن وصح مهسءذأم

 مهلو_صح نا اونط ىا

 قرفلا وهللا ساب نم مهعنمت

 ملخنلا نيب وبكر تلا اذه نيب

 | ءاحيرأو تاعرذاىلا برعلا ةريزج- عيجو ىبيخ نم ىف ىناثلا ريشللاو ةنيدملانم ريشحللا |

 | مهرشحم ران ىناثلا ريثملاو رشحلالوا اذه 00 رمع ماياىف مانشلا ضراند

 || || اولاق ثيح مهعم ليشو اوناب ثيح مهعم تيت برغملا ىلا قرسشملانه ةماسيقلا موي

 | مهتنمو مهترمل ةنبدلانمىا 6 اوجرخشنا وف نونمؤملا اسمبا ىني 4 متتظام ف أ ل جوا ىلع ءسىذلا
 | / متوصح مهتمناممهنا اونظو ريثك لخنو راقعو نوصح لها اوناك مهنا كلذو ' 0 ادت لع ريخلا

 ظ اج د ن1 داتا ا نطو ا « تانغ | ناسلا مارد
 6( معاناذ ) مهنا مهسفناىف مهداقتعا ىلع ليلد هيلا ةلخعا دانساو نال احا م ريض نيصا” ىو معايا انهمتمو

 دوهع اوضقن لع ءاحنرا 0 6 00 53 00 1

 )0 تام ) 1 مهنودمح أ “) مهل وصح 5-5 2 0 ىعلا (اونظو) ل ىلا ةنيدملا ند



 كرم ه7 ١ ه قس .

 لتشميماو نايفسوباو بعك هيلع دقاعتاع ماسو هيلع هللا ىلص ىبلا ربخاف مالسلاو .

 ' نارمعلا ةروسنف ةصقلا تمده دوو هلع ةلسف' نب نع هلئقف قرشالا ]" تك

 ةيدؤق مهي عتسسسل مهانا نيح ةنايخ ىلع مهم علطادق م اسودهيلع هللا ىلص ىبن :ا١ ناكو

 اومهف هلو زل هفرصنمىف ىروضلاة سان ور امهلتق نذللا نيرسلف نيلحرلا

 كلذب هربخاو مهنم هللا همصعف نصحخلانم ملسو هيلع هللاىلص ىبلاىلع رح حرطب

 هللا لصةللاَلوْسَر عضإ فرشألا نب كرك قدا ءالباملا ةروسف هصقلا تدع
 مهلا راس الث ةيهزاهللاَّش ةيرّش اوناكو ريضنلاىن ىلا ريسملا سانلا ماو ماسو هيلع

 ةععاو دمعاب اولاقف فرشالا نبيك ىلع نو>ون مهدجو ماسوهيلع هللا ىلص ىنلا

 0 5 3 كس انرذ 0 5 لاق 0 ا ةعاو راىلع

 5 رطل لااا ىبان 30 700 سدو لاتقلاب يدا اوادانتع

 مكعم نب 0 مج رخانّئاو مككر صن ةومكاذختالو مكعم ن ف موائاقناف ن صلاه ل

 ماس و هيلع هللا ىبص هللال وسر ردغلا ىلع اوعمح | مهنامت اهون :صحو ةقزالا ىلع اوبردف ا

 0-0 0 م ' جرو و ماع نينالثف ا انيلا | جرخانا هلا 1 0 ١

 ا اريح نوالث هنلا جرخو هياكتا نم نيثالث ىف 000 2 هللا ىلص ىلا ٍ

 قونالثهعمو هللا نوصلخت فك ضعبل فورتلا ضس لاق نضرالا نة رار 620
 نوتس نحتو مهفن فك هيلا اواسرا نكلو هلبق توملا بحي مهلك هانم الجر

 6 هءاك أ نم هن الث ىف ملسوهيلعهللا ىبص هللا ل وسر جر كانقدصو كيانما كَ 1

 كردا[ 22 أعب رمس اهوخأا ليقاف ماسو هلع هللا لص هللالوسرب ردغلا نه ريضنلا وْ 1

 هياع هللاىلص ىلا عج رف مهلا لصينا ىلبق مهربخم هراسف ملسو هيلع هللاىلص ىلا

 ىدحا مه رم ا بئاتكلاب ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر مه دغلا نم ن6 |

 هللال وسر اولأسف نيقفانم رصن نم اوساو بعرلا مهب واقىف هللافذدقف ةليل نيرشعو !

 اوليقف هد مه مب ام ىل اع ةندملا نم او> ر#ناالا مهيلع ناف ميصلا ماسوهيلع هللا ىلص

 حالاسا!ىهو ةقلحلاالا مهلاومانم لبالاتااقاام مهلنا ىلعو ءالجلا ىلعمهحلاصف كلذ

 كك لمح ناىلع سابع نبا لاقو مهلاوما 0 مهراقعو مهرايد مهلاولخمناىلعو

 لكىطعا ليقو ىتبام ماسوهيلعهللا ىلص ىباللو مهعاتم نم اًؤواشام ريعب ىلع تيب لها
 نه ءاخحراو تاعرذا ىلإ مهرايد نم اوحرذخو كاإذ | واعفف ءاقسو اريعل ش ةثاللث

 ربيت اوقحط مهناف بطخا نب ىحلا و قيقحلاىبا لا مهنم نيتبب لهاالا ماشلاضرا ٠
 لهانم اورفك نيذلا جرا ىذلا وه لجو نع هلوق كلذف ةريخلاب ةغاط تقحلو '



 اذه هاوار ديوب 00

 ةاروتلا ىف هتمن 0

 دوا مون نواسمل مزهالف

 جرت اوثكتو 5

 نيمبراىف فرشالا نبك
 ابا فلاحف ةكم ىلا اكار

 صاف ةعكلا دنع نايفس

 نبد مح ملسو هيلع هللا ىلص

 امك لتقف ىراصنالا ةزسم

 مهلا شيجلا عم ماس وةيلع

 ْن رشع و ىدحا مه رصداش

 مهبواقىف بعرلا هللا دق

 مهيلع ىاؤ علصلا اوباط

 لكل مح نا ىلع ءالجلاالا

 اًواشامريعل ىل اء تاس اهثال#

 || ىلا اولخ ىهعاتمْنم

 وه) تاعرذاو ءا2 راىلا

 اورفك نيذلاجرخا ىذلا

 رح
 ىعل ) باتكلا لها نم

 مأشل

 نه ( ريسضالا ى دوجل

 ف ماللا وةئسدملاب (مهرايد

 ركذيىلاةروسلانمو#
 اهلك هو ريشحلا اهيف

 نورسشعو عب رااهتايا ةيندم

 رامتو تايم اناكو

 فلا اهفور>ونوعبراو

 الا تاما

 لاو هلل ىلص لوش.. ( هلل ع ) ىلاعت هلوق ىفسايعنبانع هدانسابو مح رلا نحرلاهللامس )ل

 | هامفو هيمان( مكملا) هناطاسو:كلامىف(زيزءلاوهو) قالا نم(ضرالاىفامو) قلخلان "ا اقام ) للاركذ

 ا ال رايد نم ) ريضنلا ىن ىنءإ (تاكلان اها. نس اورفكنيذلا جرا ىذلاوه) هريع ديعي النا سه

 ٠ وةئدم رشا ةدوسإ 0

 || ةالصلا هيلع هناىور © ميكحلا زيزعلاوهو ضرالاىفامو تاوعسلاىفام هلل عبس ف |
 ردي موب رهظالف هيلعالو هلا 8 النا ىلع ريضنلاىجبإ حلاص ةنيدملا مدقامل مالسلاو |
 ْ مزهالف ةرصنلاب ةاروتلاف توعنملا ىنلا هنا اولاق |

 || هللالوسر سماق نايفسابا اوفلاحو ةكمىملا ايكآر نيعبراىف فرشالا نب بمك جرخو |

 ]| مهعص مث ةليغ هلتقف ةعاضرلا نم بعكاخا ةلسمن. درع ملسو هيلع ىلا#ت هللا ىلص
 ةفئاط تحلو ماشلا ىلا مهرثكأ الخ ءالجلا ىلع هوملاص ىتح مهرصاحو تئاتكلاب

 ىذلا وه # ردق ءوك لكلع هللاو هلوقىلا هلل عمس ىلاعت هللا لزناف ةريخلاو ربيخ

 مهرايد نم باتكلا لهانم اورفك نيذلا جرخا

 اكو اونانرا دحاموي نورس

 راقط | ةروس ساعنب الكلف اريح نب تنعش لاق: رش اةرؤطس ريس ١»

 ةثامعيراو ةنا نورشعو عبرا ةمادم ىو ريضنلا ةووس لق لاتف # |
 1 ا

 * افرحرشع ةثالثو ةاامعتساو كعلاو ةلكنوعب راو سمخو © ظ

 1-53 ميحرلا نمجرلا هللا معسل 1-6

 | ئذلاوه مكحلا زيزعااوهو ضرالاىفامو تاوعلاىفام هلل جس 8 لح وزعهلوق # |

 ءذها تازن نوزيمفملا لاق © مه نه اورفك نيذلا جرخا
 لخدامل ماس وهياعفللا ىلص ىنلانا كلذو دوهملانم ةقاطمهو ريضنلا ىنىف ةروسلا

 نا هلا ل كلذ ليتل همن التان الاو ءواثاس الز

 لاق ةيرفلال اء رهظو اردب ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ا انغاطق مل ماسو هيلع

 ادحا ا|نغالف ةيار هل درلال ةاروتلا ىف همن د ىذلا ىمالاىنلا هنا هللاو ريضتلا وس

 مه رايد نم كدبكلا ركل اهأ

 ىلع ريضالا وذ هطاص ةنسدملا

 نينمؤمللو ماسو هياع هللاىلص هللالوسرل ةوادعلا اورهظاو اوبانرا نإ لسملا دخلو

 اذن اصلا نك زو ماسو هيلع هللا لص هللالوسر نيبو مهن ناك ىذلا دهعلا اوضقنو

 ىلع مهودقاعو مهوفلاحت اشيرق اوتاف ةكمىلا دوهبلا نم ايكار نيعبرا ىف فرشثالا
 نه نيعبراف نايفسوبا لذدو ماسو هيلع هللاىلص دم ىلع ةدحاو مهلك نوكتنا

 ضعا ىلع مهضعإإ دخاو مار [دويملا دوهلان م ناسراإف نرشالا نب 5 027 |

 ةالصلا هيلع ليربح لزنف ةئيدملا ىلا هباحتاو بمك عجرم ةبعكلا راتسانيب قاثيمل ْ

0 



 هللا ب زح كئلوا هلوَش ناطيشأا تبز> كلوا هل وق ةلباقعو اف هتبثا م (ناعالا مهبولقىف تيك كتل وأ) هلوشو د

 هناىلع ناعالانم حوربىا نامعالل ييقلا ووك زوجو مهلةايح هف هلزنا تاك ىأ (هنم حودإ مهدياو)

 نان زيرعلادبع نعو ناطاسإا صوص نوف تل زن اهنا نوري اوناك لاقدنا ىروُلا نعو هن بولقلا ايل حور هش

 عدس نعل امال هناق هديح وت صلخاو هناعا ع نم لكهس لاقو اهالتو هنم بره هفرع الفروصالا هنقل هنا داور

 ةوالاح هللاة بلس اعدتمم 1 (ةلداجا : هروس م نهاد ندد ةوادعلا م يلا ص ةسقن ند هل رهظيو هسااكالو

 0060 وعر ايتام ك1 000 محوذاوب »با نيذلا ىلا كئلوا#» |[

 حراو+لالامعاوهيف اتباث ن وكب تلقلا ف تباثلا ءزجح ناف نامالا موهفم نم لمعااجورخ

 رصنلاوا نآ رقلاوابلقلارونوهو هللادنعنمىا © هنمحورب مهدباو © هيف تنال

 تانخ مهلخديو 9 بلقلا"ةابنل يبست هئاث ”ناتنعألا :نيععلا لقو, ودعلا ل:

 # ةنع اوضرو # مهتعاطب 7 مهنع هللا ىضر اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحتنم ىرجن

 الأ 0 هند راصناو هدئج 3 هللا بزح كئلوا 9 باوثلانم مهدعواعوا اضف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلانع * نيرادلاريخم نورئافلا # نودنملا ه لاب زحنا
 ةمايقلا مون هلاك رح نو 8-5 هك هروس ارق ند

 لاق ذي الا هذه جوفشم نب هيلاذبع نع ضورو متمملا روسو هش نا
 ىنعي مهءانبا وا ىحا موي حارجلا هابا لتق حارجلا نب ةديبع ابا ىنعي مهءابا اوناكول و

 ىنعد هللالوسراي لاقو زاربلا ىلا ردن موييهنسا امد هنع ىلاعت هللاىضر قيدصلاركبانأ

 ركب ابا اي كسفنس انعتم ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسر هل لاقف ىلوالا ةلعرلاىف نك
 نار 2 مهنريشعوا ريم نب هللا دبع هاخا لق ريمع نب بعصم ىنعإ مءاوخاوا

 ةزمحو بلاط ىبا نب ىلعو ردب موب ةريغمللا نب ماشه نء صاعلا هلاخ لتق ناطخل

 تك كئاوا 99 ندب موب ةتع قتدلولاو ةعيز ىاةيقرر تل اوف

 ليقو ةصاخم ةنقوم ةنمؤم ىهف مهب ولق ىف قيدصتلا تدنا ىا 4 ناعالا مواقف

 ىا 6# هنم جورب مهدباو # هعضوم اهنال بؤلقلا ركذ اعاو نامالاب مهل كح
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 | نافذا هرج نك ةرجىف ماسسو هبلغ هللاىلد هللالو سر انيق دوهيلاىلا هئيدح || نيذلاىلا ) دمعاي زظنتملا
 ١ن هللادبنع لخدف ناطيش ىنيعي رظنم رابح باق هللق لحر ن الا مكياع لخدب ةرصتلاو ناونلا ١ ( ولو

 ١ ك.ءاحاوتنا ىب عشنا مالع ماس ودبل 1ع هللا ىلص ىلإ هل او نيثيعلا قرر 1 ناكو لس دودكملا عل ) موق ١

 اباذعمهل هللادعا ل9 ةب ” الا هدهدهللا ل زئاذ ه 1 ايا ل وفلخ هياكتاب ءاح و لعفام هللاافلُخ طعم ( مهيلع هللاسضغ ١

 ٍ | ككل 1 ا ا ىنعي ( مهام ) مهيلع هللا
 ( اودخما ) مق ةيالعلاف 7 ل ( مهنمالو ) مكل بن ام مهل 20 0 ) نيقفانملا

 : ا ( نول هو ) اننا اننا نوقدصم نوئمؤم ناب ىذكلا (ندككلا رع نونا دوهيلا ىل اع تحب ام مهياع

 مهنا ).ةرخ الا و ايتدلا ف (اديدش اءاذع ) هياقصأاو ىبا ن هللادع نيقفانلل ) مهل هللادعأ ) مهفلح ىف نوذاك

 مهقاش ىف نوعئصل |وناك اىسنب 1 اوناك ام ءاس



 ذل

000 . ' 

 هب نوقدصتن ام ( اودحن ناذ ) ةرهط ةقدصلانإل ( رهطاو ) مكسدفف ( ,كلري> ) ميدقتلا (كلذ) هتحاح لك

 راهن نه ةعاسالان اك ام ليقو - ََء لابلرع كلذناك نيك هقدص ريع 00 ةاحانملا صيد رى ) 6 روفغ هللا ناف (

 هتف رمصق راد ىلزاكىدعب دحا اهب لمعيالو ىل دحا اهب للمعأ» هللا باك م ا هنعهللا ىضر ىلع لاقو سن 1

 ءافولاام هللا وس راي تاق امنع ىتاجاف لئاسم رمشع ماس وهياع هللا لد هللالوس ,تلاسو مهردب تقدصت هتيحان اذ تنك

 امو تلق هللاك رسثلاو (ةلداحلاةروس) رفكلالاقداسفلااموتلد ١٠25ه هتلاالاهلاالنا ةداهش و دولا لاق

 د1 هلا وداللسالا لاق وا 5 5 00 1 0
 نا 2 9و3 3 ل ى هلوه حوسلم هنكل بوح والوا تدلل هنأ ًى فئاتذاو اهيدلا بخحو ةردالا'

 كلا تيتاذا ةيالولاو

 كرت لاق ةلطا امو تاق

 لاق ىلع امو تاق ةيحلا

 هلوسر ةعاطو ةللاةعاط

 لاق هللاوعدافيكو تاق

 هنعملات هللاىذر ىلعنعو الوزن هب لصتي ملو ةوالث ه. لصتاناو وهو مقفشا |

 هتحاناذا' تيكفا هقريشف زانتد ناك قارغ ذحتا: اهن. لمعام ةنآ هللاباتك ف نإ

 ءاسينغالل قفتمل هلعلف هريغق حدشال بوجحولاب لوقلا ىلع وهو مهردب تقدصت
 .٠ 3 5 5 3 : # . ا

 كلذ ىا 7 كلذ 88 ةعاس وا ارشعالا قمل هنا ىورذا هباه ةدمق ةاحانم

 0 ةيبدنااب رعشيوهو لاملابحو ةنيزلانم مكسفنالىا # رهطاو مكلريخ #9 قدصتلا
 اذاهوتءاقنيقلا وقدصلاب

 تلق ةيفاعلا لاق هللا لأسا
 لاق ىسفن ةاحئاعنصا امو

 تاقاقدص ٌلقو الالدلك

 تاقةنلالاق رورسلاامو

 الف َناءاَمل لاق ةحارلاامو
 [سلا لو "اهتم تعرف

 ىف هل صخر ثيحمدجم نا ىا # ميحر روفغ هللاناف اودحتمل ناف * هلوق نكل ١ 00-1 0 ا
 تاقدص؟1 هَ ىذدب ناد اومدهن ا مقفشا | 0 تبوح ولا ىلع لداق دصت الب ةاحاتملا

 عمج و رقفلا نم هيلع ناطيشنا مدعيا ميدقتلا مفخا وا ةقدصلا ميدقت نم رقفلا مفخا

 صخ راب ىلع هللاب انو اولعش [ذاف# ىحاتتلا كل نيبطاخا عم تاقدص

 تقولانا كلذ ةداقو ةباكلا هريغ ىلع نوط اهف سلو تاق موه تاق هريغ

 رده ىلعو اهب لمعلا نع اوفلخع مل تقولا عستا ولو هب الاددهب اولمعتل عسن مل

 ام اودحم مل نيذلا ءارقفلا بولقل ةاعارم وه امنا كلذ اولعشب ملو تقولا عاسنتا
 نبب اومدش نا متقفشا| ( 2 ْ

 اود مذا ءارقفلا نزحل اه كلذ نوكق ةاحانملا ىلا او>اتحا ول هه نوقدصت ا[ |
 ( تاقدص او ىدب 9 ١

 كا 3 ا ند 3 1 6 هذه نا وهو رخا هحوو هتاحانم دنع هب نوقدصتبام |

 1 اال ب دفا اوك رثبل ةقدصلا هذه اوقلك امنا لب اهلا بودنملا تاعاطلا نءالو تاجاولان مالو ا

 و رين هك ىلع نعط اهيف سياو اهب اولمعي مل كرتت ناب ى 1 ا تناك الو ةاحانماهذه |

 مكيلع يشوه صام | نم هيف امل ةاحاذملا ل ةقدصلا ميده ىنعي © مكل و كلذ 8 هلوقو * مهنم دحا

 ىا ( مكيلع للا باتو ) || ءارقفلا نب 6 اودجت مناف 9 مكبونذل ىا # رهطأو ف هلوسر ةعاطو ةللاةعاط

 مكنع لازاو مكنع ف فخ | مهنع عفر ىلاعت هنا ىنعإ © ميحر روفغ هللاناف 9 هب نوقدصتنام نول نيذلا

 منيع كري هدد اؤاإ/ || وجو ملكنا ةقاقلاو ةلئتلا حنختا ىلاو ىلا اع كاف *« متقفشأ| #9 كلذ

 لازااكئاحانملا لعةقدصلا || باتو 98 هب مثصا ام ىا © اولعفت لذاف تاقدص ماوبجن ىدي نيب اومدقتنا إف هلوق
 بئاتلا نعينذلابةذخا وما شع كلذ ناك نايح نب لئاسقم لاق ةقدصلا خس و مكنع زواكخىا # يلع هلل

 لاعبو بونذلا نءمكبولتل (ةيطاو) كالا ند (مكلريخ) © س لال اخو اق ) ةقدصلا( كلذ ) اهرد ةلك لكي ١

 هللامهمالف ةقدصلا ليقل ةاحانملا نع اوهتناف مكنم بان نا ( محر ) مكبونذل زؤاجم* ( روفغ هللاناذف ) قدصتلا
 0 31 85 : 1 1 0 عع 3 ع 1

 اوملكتن الق اوقدصتنا (تاقدص ؟اوجن ىدينيب اومدقتنا) ةرسسملا لهااي ملا ( مقفشاا ) لاقف كذب

 هللا زواجت ( مكلع هللا باتو ) ةقدصلا اوطعتمل نا « اولمفت/ذاف ) ءارقفلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا |



 اذا ) لوسرلا ميجا اذا

 اومدقف ( هناحاتم متدرا

 ( ةقدض ؟1و2 ىدب ناب

 ىهو ماوجن ليف ىا

 لوةكناديهل نم ةراعتسا

 لضفا هنع هللاوضر رمع

 اعسفلا بر رك تدنوا آه

 نطمتتسف عاوشلا 4

 دمحم ( اوما نيذلااهيااي

 نأ نَملاو مالجعلا ةيلع
 ميلك اذا ( متيجان اذا )

 نا اومدقق لوسرلا)

 ( ةقدص ماو ىدب

 لهاىف ةيالاهذه تارت

 اوناك نم

 ا

 مهم 8 رمسملا

 0و هذ ملسو هلع هللا ىلص

 كلد ىذ 3

 ملسو هيلع هللا ىلص
 ىد ءارقفلا

 ىنلا

 نع هللا مهاهنف ءارقفلاو

 ةقدصلاب مهصاو كلذ

 ىنلاعم اوجانقي نا لبق

 لكب ماسو هيلع هللا ىلص

 مهردب اوقع نأ ةلك

 نيذلااهساايلاقفءا رّقفلا ىلع

 مالا بااهيلع 0 وذا

 اذا متجان اذا نآ رقلاو

 هللا ىلصادمم لوسرلا متم

 نيد اومدقف ماسو هيلع

 لق ةقدص او ىدب
 اوقدصت مكس اوملكت نا

 0 لارا ل مالا ديلا 1 هل نم 0 م

 || بحمو قفاملاو صلخملا نيب زيلاو لاا ىف طارفالا نع

 |١ ذخا دقفهذخانفرعلا اوثر واامتاهردال وارانيداوثروب ملءاسنالاناو ءايسنالاةثزو ءاللا |
 | لاق نايفس ىبا نب ةيواعم نع ( قل هوحن دواد ىبالو ىذمرتلاهجرذارفاو ظحب

 ' نعو نيدلاىف ههقش اريِخ هب هللادرت نم لوس ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر تعم

 هلل حا داع

 أ صاعلانبورمع نب هللا دنع نع هدئس ىوغللا ىورو * ىذمرتلادح رخاهلم سانععنا

 أ هللاىلا نوعدب يا روم ىف ناسا ع ماسو هيلع هللا لص هللا ل وسرنا

 امدحاو ريخ ىلع نيسلحجلا الك لاقف هنولعلو ,هقفلا نول رد الاو هيلا نونغربو

 نولعسف ءالؤه اماو هلا نوغربو ةلاهلا ن

 | الاهت هلوق * مهف نلح مث الكم تعب
 اذاىنمي # ةقدص كاوجت ىدب نيب اومدقف لوسرلا متيجان اذا اونمآ نيذلااهيااي 2

 أ كلذ ةدئافو ةقدص كلذ ماما اومدقف

 7 وعدم 0 ءالؤه أ 4ع ا ص نه 0 اضفأ ٌ

 ١ اناو لضفا ءالٌؤهف ا نولعاو هقفلا

 6-0 هدع هللا ىلد هللالو_بر ةاحانم مكدرا

 3 كيل ِ ىتلادحو اذا ناس :الن أو مسو هع اء هللا ىلص هللال وا محسز ةاحانم ماظعا

 ةمدقملا ةقدصلا كلم ءارقفلان 0 0 ا ةلوهس هددو 0 همظعتسا

 نع مهطبشو 0 هيلع 1 ىلص هس ىلع ا نا دلاداراف 3 قسى

 تلزلقو و هلع هللا ىلص هللال وسر ةأاحانم ىلع ةقدص اومدَس نا محساق كلذ

 ةناخاتم نورتكسف' ملسو هيلع هللا ىل اص هللال و سر ا وناك مهنا كلذو ء ءاشعالا

 مهسواج لوط م اسو هيلع هللا ىل لص هللال وسو هر ؟ىتح نبلا الا للَع ءارق غلا

 اودجت رف ة :
 هللا ىلص هللال وبتتر ناحسا ىلع لاذ تشاو 1 وُْئَصُف ةرسمملا لهاو ءاشعالا أماو انش

0 

 نوبلغيو
 ةرسعلال هاو ءارقفلااماذ هتاحاتم نع اوفك ةقدصلاب اورما الث مهتاحانمو

 ملف اوقدصتب قح ةاحانملا نع اوهم دهاجم لاقو ةصخرلا تلزتنف ملسو ةيلع

 033 ةاحانملا ةبا هو ىدعزدحأ اهب 00 لبق دحا اهب ل ]مع 0 هللا ناتكىف

 000 هم لا كل زن 2 قاستتو 'زاثيدنا قدحفت كلاطقا َن

 آ| لوسرلا متيِحان اذا اونمآ نيذلااهيااي تلزن
 ٌْ تلق ارائيد ىرئام ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا 1 لاق ةقدص 1 ىدب نيب اومدقف |

 ]| ديهزا كلا لاق ةريعش تلق مكف لاق هنوقيطيال تاق رانبد فصنق لاق هنوقيطنال |

 هللا ف فخ ىف لاق ةيالا تاقدص كأول ىدب نيب اومدقتنا متقفشاا تلزتف لاق

 لاق هنع هللاىوضر بلاط ىبا نب ىلع

 ىا ةريعش تلق هلوق #ه تن نع نسح ثيدح لاقو ىدمرتلا ه> رخا ةمالاهذه نع

 ناف كلاح ردقىلع تردق لاملا لياق ىنعي درهزل كنا هلوقو:بهذنم ةريعش نزو ا

 ]| دحا اهب لمعي لذا هنع هللاوضر بلاط ىنا نب ىلمل ةيظع ةبقنم ةيالا هذهىف تلق |



 صاواو هصاوا لاثتماب ) 0 اونمآ نيذلاهللا عفر ) دا ريغ مصاعو اشو دم ايف مضلاب ) اوزشناف ( ريخلا ١

 اهدحا نالوق تاحر 0 ا هللاو تاجرد) ةصاخ مهم نيملاعلاو ( ملعلا اونوا ندذلاو ) هلوسر#)

 ناك هنا هنعهللاىخر ؟ةلداحلاةروس* د 0 و الاى هوز 7ع رز 7 وفرمشلاو# 3 رااىفايندلا ىف

 ع

 سلاجملا ىف اوعقتراوا 0 ةالصك هن 5 او ةعسولا || رثو ١ اور :

 م مكنم اونمآ نيذلا هللا عفر 9 امهف نيشلا مضب مصاعو ىماع نباو عفا

 ماعلا اوتوا 0 2 ءاتالا ف ناطا درع مهناوياو ايندلاىف ركذلا نسحو
 ماعلا ناف لمعلاو ماعلا نم اوعمحامب تاحرد ةسصاخ مهنم العلا عف رو 4 تان

 هلا فاىفملاعلاب ىدتَش كلذلو ةعفر ديم هب نورقملا لمعلل ىغتش هتحرد ولع عم

 رئاسىلع ردبلا ةليآ رمقلا لضفك دياعلا ىلع ملاعلالضف ثيدحلاىفو ه ريش ىدتشالو

 ىركتساوا؟[ضالا لثتع 1 نأ نيذهت « يح رس : لاو ف قع

 00 هن 0 افاهل ىدوتاذاةع ل هب لاحر

 ريخلكىلاو داهجلا ىلا وةالصلا ىلا اوضهنا مكلليقاذا لقو اهلا اوضهناذةالصلاوىلا

 هلل مهتعاطب ىا 6# مكتم اونمآ نيذلا هللاعفرب 9 هنع اورصقتتالو هيلا اوضهناف
 نذلاو مهناوخال مهتعسوتو مهلاجنم مهءابق ىف هيماوا لاثتماو هلوسراو

 مهتقاسو مهلع لضفي نينمؤملانم ماعلا اوثوا نيذلا عفريو ىا م ماعلا اوتو

 اذا ملاعب سيل ىذلانمؤملل لاق لبق ةنْلاف مهاوس نم ىلع ىا # تاجرد
 نا لح وع هللاريخا سانلاىف عفشاف فاق ىلاعلل لاشو لخدا ةنحلا بارىلا يحل

 اورمحا | ايف نواثم نيئمؤملا كثلواناو سمعا يف بيصم 6-5 هلع هللا ىلص هلوسر

 6# ريخ نول عت جللاو و #9 مارك الا نم هب اواموعام نوقحح-« ردي ل هانم رفنلاناو
 مكبغَز 1 00 اومهفا سائلاهيااب لاقو هب الايته نا رق نسسحلا لاق

 تاحرد ملاعب سيل ىذلا نمّؤملا قوف ملاعلا نمؤملاعفرب لوس ىلاعت هللان اف ماعلا ىف

 ملاعلاب ىدتس هنال هريغا لصحالام ةعفرلاو ةلزئلانم هلمعب هل لصحيب ىلاعلانا ليقو

 ءادردلا ىنا ىلع ةئيدملان ملح رمدقلاق ريثك نب سيق نع# اهلك هلاعفاىفو هلاوقاىف

 سانلا اهمااب لاق اهأ رئاذا

 مكغرلوةي ا الاهذهاومهفا

 ىلع ملاعلا لضف ماسوهيلع

 هلل رمقلا لضفك دباعلا

 ىو اوكلا راس لع زدنا

 ماسو هلع هللا ىلص هنعؤ

 اد>او امون ملاعلا ةدابع

 نيعبرا دياعلاةدايع لدعت

 لموهيلع هللا ىبص هنعوةدس

 ةثالث ةمايقلا موي عفشي
 علا مث ءاسالا

 ةطساو ىه ةيئرع مظعاف

 03 ادهشلامت ع

 ةداهشبةداهمشلا وّةوبنلا ناب

 هلع هللا ىلص هللالو_سر

 ىذرسا.ع نبا نعوماسو

 هيلع 0 ري امنع هللا

 ىطعاف ماعلا راتخاف كلما و

 هللا جوا ءماسو هيلع هللا

 ذا ملع ريغب نامبالا اوتوا نيذلا تاحرد قوف ةجلا ىف لئاضف ( تاحرد ) نامالاعم ماعلا اوطعا

 ريسبخ ) رششلاو ريسخلا نم ( نولمعت امب هللاو ) ملاعي سيل ىذلا نمّؤملا نم لضفا ىلاعلا نمؤملا

3 

4 
 ماللسلا هيلع مهارإ أ 0 د 0 7

 لكبحا مياعىنا مهارباب ١ هللالو_سر نع هتدحل كنا ىنفل ثيدح لاق ىخااي كمدقا ام لاقف قشمدب وهو

 3 1 ضع ن ءو ماع | لاقاللاق ةراحنىف تمدق اما لاقال لاق هريغ ةحاط تح اما لاق لو هياع هللا ىلص أ

 كردا داعم 3 ا هيلع هللا ىلص هللا] وسر توعلا فاق لاف مهل لاق قرا د اذه بلط ىالا تنحام ١

 ى*د ند 0 م / : .- 4 1 50 -. - .٠ ت0 اا 000 ةكتالملاناو ةنلاىلا اًهرط هب هللاكل_س اثع هيف ىنتم اًهرط كلسنم لوش 1 1

 ىريبزل !نءورعلا كا داع ظ ضرالا ىف نمو تاوعسلا ىف نه هل رفغتسيل ىلاعلاناو | - بلاطل اضر اهححا عضل ا
 ل الا هسحن الق 0 3 ا ناو با 1 وكلا رئاسس ىلع وعفا ل ام ملام ىلع ملاعلا لضفو ءاملاىف نات دكا ىتح :

 ل - سدح - ا يدا را

 ( ملعلا اونوا ني ذلاو ) تاحردلا ىف ةينالعلاو رمسااىف « مكلم اونآ نذلا هللاعفر ) اوءشراف ( اوزشناف ) ظ



 "(اوقاو ( ةعما ا لئاقم 0 أل دعاّقم 4إ رت 2 زغلا نك صو لأاتقلا سااج ن“ نال ليقو

 ال ف 52 اوعهسوف ١ هق ةومسفل ال لك ىف سلا < ققاطم 2 هللا 1 1 نورشلاو ددشلا ب داق 5 ,ا

 ردصلاو قزرلا وناكملا نه

 ليقاذا و) كلذ ريغ ورقلاو

 ةعسوتاا اوضهنا(اوزشنا

 اوضهلا وا نيليقملا ىلع

 ىلص هللال وسر سام نع

 ماس و ةدسلع هللا مس عااذا

 اوضهنا وا هنع ضوهلاب

 لامعاوداهجلا وةالاصلا ىل

 اوه سو ) ا وعفا

 سوي )0 هللا خا ءسفل )

 قد فه رح الا 5 ) 3 (

 ةءالاءةده 2 5

 هللا ع

 هر و هتصقو ا

 كاسر
 مهنم ردب لها نم رش

 ساعش نإ سيق نإ تب ١
 ع 1 5

 هياع هللا ىبلص ىنلاىلا اًواح

 اسااح كلا ناكو ماسو

 نوساجم اناكم اودي ملف

 3 لع اوماش اف

 ىنلآلاقف نلغا

 0 نا ماسوهيلع

 ابو م نالفاب ردب لل ؟©ها

 سال كناكمنم ٌمنالف

 ردن لهانم ن 0 3 هيف

 ١ ناكو

 ردن لها 1 م و

 هيلع هللاىلص ىب

 هياع هللا ىلص ىلا فرعق

 ل ةهاركلا ماسو

 ب خو أ
 ا

 اوماض ا 7 مهءاح نه | 0 داذا اوناكف هم |

 ه٠ صعن ع

 اسفانت هين وءاضتب اوناكمهناف سو هياعدللا لص هللا ل وسر سساوأ 0 ال
6 

 نوديرئاهف # | يل ناهي | ذاذإ ف همالك ع اعساىلع اصرحو هنم 0 1

 هع 2
 هق 4#

 نا حو

 نيردي لها هاك ناكاسو "4 انا اهلوزأ ببسىفللقةي الا # اودسفاو

 هيلع هللا ىلصىب منال عا ودا نيللاولا ايي لا اخ راصتالا فن ا

 نا نورظتني مهاجر 1 م عاود رفموقلاىل اع'؟ 0 ماعدر ,ةهياعاوأ

 تناونالفاي مدل وح نا لاقثماسو 4. اعهللا ىلص ى 3 000 قشر ها وح مق مهل 6

 كلذ 0 ردب لها نمديدب ناد 03 ندلا رفنلا كفوا رد 0 ماقاو نالفاي

 لزئاف مههوجوىف ةيهاركلا م ابو هلع هللا ىلص ى' ١ فمع و هس ا ن ف مف نه ىلع

 ةروسى ةصقلا تهدقتدقو 00 سق ن' تبان ىف تان ليقو ةباالا هذه هللا

 برةلانو.#عو ماسوهياعهللا ىلص هللال وسر سام ىف 5 وفا اوناك ل. اا

 مهضعل عسفان هللا مه هاذ مهساح ىف

 سلخم دارملانزا برقالاو ق.ض ناكملا

وماضتب ون كمهنال ماس و هيلع هلل انهن! لودر
 َك 

 و ةؤدااو جلا مو كالذ ناك ليقو ضعبل

 هللال وسر نم بر 1 لعلام انتو

 | ووسع 3 00 عضا ىذا نكنمو ملا 00 همالك عا أ ىلع اصرحو ماسو ه.اعهللا ىلص

 ماس و هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ساحا ف
 دحالاق سانا ىواشتل 508 سولملا ذارا

 هساح ىف لجر لك حي هائعمو 2 دحاو لكلا

 ىا 6 كل هلا عض شي ين ره ريعل سلاحا

 سااحملا ىف ؛ئرقو هنم ظحلاب

 0000 اوعسوافىااوسفاو
 0 1 سلاجملاو ةنلا ىف مكلشا موب

 ع احر ِ ال 0 ١ يا

 1 عقلال لاق هللا دع 0 راح نع 2م مل هللا دما و دسعتو

 هللا ل وس رنا امهنع هللا ىضر رم نان ع

 0 نكلو نقاب ل ماسو هلع هللا ىلص

 موب هاخا ؟دسخا ن

 3 2-0 هسا

 دارفاىف ىدياو ركذاوحف | لوف نكلو هيف دعت ءادعقمىلا كئاابخ مث ةعملا'

 4كم اذه نا د د . الاون م ىف ل ادو ىدي 3 ريغ هود رو راح ىلع افوقوم مام

 ب لدحر را نك ل ةاادعاقمو بار ىلا

 #8 ةر دال ا دل

 لل 3 هماقأ

 - ركذلاو داهحلاو ةالصلا ىف اوعفترا

 نوبأبف اوعسوت لوف كا مهو موقلاى

 نال مهااوخالا اوعسوب ناب اوصاف ةدايشلا ف مي كاتملا ىلع مهصر م 0 طع

 ةمدقتىلا ةعاد ةحاطلاو لوالا فضصاانع | ايا نا كيل اللا يدقلا لخرلا

 كدطاو نأ رقلاو ماعلا س يمك سلاجلارئاس كلذ ىلع ساّقب مث هل عسفتلا نم دنالف

 هيلع هللا عسو ةحا رلاو ريخلاعاونا ا ىلع عس و ند لكزال كلذ رو 1 ا

 اوزشنا لق اذاو

 (اوزشناف) « اوزشنا لبق اذاو ) ةيالا هذه مهيف هللا لزتاف

 'الديو سنجلا 1 دارلاو 0 ئرقو عا ع فا موق

 1 اوضهلا « اوزسشا لق اذاو 8 0 1[ هريغو ردصلاو قزرلا و ناكملا :



 نوقفاتنلا ع ؛ 5 6 لوسرا 0 للا مالا 0 0 مجاتتاذأ |

 نينمؤملا ريخ نعت ام 6 ىوقتلاو ريلا' اودانتو ا اوت الف بوقعي نعواأ] |
 نون ايف 4 نورشمم هيلا ذلا ها ةاوهاو #9 لؤشرلا :ةيصنم نع

 اهنال مهمهوتب © اونما نيذلا نزيل #8 الع لماحلاو اهل نيزملا هناف * ناطيشلا' ا
 نينمؤملا راضب  مهراضب ## ىجانتلاوا ناطيشلا * سيلو 8 مهتباصا يكف
 ماو او 'اسالو 3 نونمؤللا نكوتلف هللا ىلعو 3 هتكيشعالا © هللانذابالا ايش هَ 0

 مكضمب عسفيلو هيف اوءسوت © ساجلاف اوهسقت كلليقاذا !ونءآ نيذلا اهباي» |

 نالوقةي الاهذب نيبطاخلا ىفا#لوسرلاتيصعمو ناودعلاو مئالاب اوحانقتالف متجانتاذا

 ناودعلاو مثالان ىجانتلا ىلع نيقفاثملاو دوهلامذاملهنا كلذونينمؤمللباطخهنااهدحا |]

 لاقث مهلعفك اولعفبناومهش رطلثم ١ ركل نان 00 زابهعبلا لولراة ضم

 لوسرلاة. 2ءم و م اذغلاىلاىدؤيامو مهو نا ودعل أ اول وقلان 8 عتلاموهو مثالا اودانشال 5 ١

 اهبااب ىنعملاو نيقفانملل باطخ هنا م عكالاوهو ىلا املا

 قسد مهلالاق هناك مهم زب اون 3 ليقو مهتلسلاب انما نذلا

 اوتار" ميلا ةكارذل ةعاطلابىا |« ئوقتلاو ىللاب اويئاو 95 الرمال ةيضعمؤ |!
 رشحت هيلا ىذلا هللا

 نيزيافئاىا 3 ليلا نزلا 0 0 لودسرلا ة.صعمو ناودعلاو مثالا نم هر مه سمه أد

 0 ةلغ”انالت نزكاموعل

 ناودعااو مئالاب اوجاسن

 ام وهو ناطيشلا نييزتنمىا * ناطيشلانم ىوجتلاا ا نو

 ماسو هيلع هللا ىبصةللالوسرزا امهنعللاىضررمصنانع (قل نيئمؤملا نزحأ كلذ
 كلذناف ةياورىف دوهسم نبا داز ثلاثا نود نانثا ىحا:ءالف ةثالث اوناكاذا لاق

 ليقو ىحاتتلا كلذ ىع 7 ايش مهران سلو 0 دوادىبال ةدايزلا هذهو.هنزحن

 للان ذإبالا ليقو ىلاعت هللاداراامالاىا هللا نذابالا # اًئيش مهراضإ سيل ناطيشلا
 ىلاعت للاىلا مهما نوئمؤملا لكلف ىا # نونمؤملا لكوتيلف هللاىلعو 8 رضلاىف
 خال هناىلع لكوت نمنافإ نالعدشلا نم هن اوسلو

 لي ف اوعسش م 4 ليقاذا ونبأ نيذلااهيا اب 0 لجو نع

 ١ نم # ناودعلاو مثالاب ىوجتلاىا # ىوجتلا امنا ف هيلع مكيزام هناف نورذتو ||

 ا هلو 5 # هع لطبالو هلماس

 نيقفاثلاو دوهبلاب اوهشتالف متجانَناَذاىا ( لوسرلاتيصعمو ناودعلاو مثالاب اوجانئئالف م 1
 ىذلا هللا اودتاو ) ىصاعملا كرو ( ىئوقتلاو ١ تاعاطلاو ضئارفلا ءاداب ( ريلاب اوخانثو) رش

 هنيز نم(ناطيشلا نم) ناودعلاومتالاي(ىوجتلاانا) رشوأ ريح نمدن وجحائشام م كرا ناحل 0 0 ع

 نرزطاواناطشلا(نسدلو 4 ةلداحما ةروس) ١ ونا نيذلا ) فان 40 ٠ هزهح ءايلا مغيوناطبشلاىا (نرحل)

 (هللا نذابالا 0 راضي)

 ىلعو) هردقوهاضقوهلعب

 (ناوئمؤاا و لف هللا

 هللا ىلا مهما نولكي ىا
 ناط.شاانمهءن وذيعتسيو

 ليقاذا اوئما نذلا اهءااي)

 ) نملجلا َّق اىوش ل

 سلاجملا ىف هيف اوعسوب

 ساخيدارملاو عفان مصاع

 هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نوءهاضت اوناكو ماسو

 هنم برقلا ىلع اسفانم هيف

 هالك عاخابل ع م 9

 مشب ايف (متجحت اذا )

 ( مال اوان الف)
 ل ىدكلا

 (لوسرلا تيصعمو) ماظلاب

 لو_برلا يصا فال

 دوهيلاعمنيقفانملا ةاحانك

 نيضاخملا لينه ولا نود

 امان( لا اونا دتو)

 نالسحااو' هللا ضئاْرَف

 (ىوقتلاو) ضعب ىلا مكضمب

 ءافحلاو ىصاعلا كرت

 هللا وشخا ( هللااوقتاو )

 دوهرلا عم نيقفاثملا ىو ) فرعا اف[ . الاف ) نؤرشحن هللاىذلا ) نيصلخلا نينمؤملان ود اوحاش نا 5

 ماسوهيلع هللا ىلص دمحم ( اًونما نذلا 0 ) ناطيشلا صانو ناطيشلا ةعاطنم (ناطيشلانم ) نينمؤملنود '

 لكوتيلف هللا ىلعو ) هللا ةداراب ( هللانذابالا اش ) نيقفانملا ةاحانم نيئمؤملا راضب ( مهراضإن سيلو ) نا.رقلاو

 | يكل لاق اذا مكل لق اذا ان نيذلااهيااب ) هريغ ىلعال هللاىلع اولكوسنا نينمٌولاىلعو (نونمهؤملا

 سلاجلاىف) اوعسوت ( اوعسمقت ) مالسلاهيلع



  مهومعوبو مهوظيغي نا نوديريو نينمؤللا اوأر اذا مهئيعاب نوزماغتبو مهني. ات نوجاذني نوقفانماو
 2 ناكو مهلعف لثمل اوداعف 0-00 هللال وسر مهاهنف اولتقمهمداقا ناو اويلغمهنا نغنا مهلضصاخت و

 0 هتفلاذعو ا ةيصعع صاوتؤ نيئمؤم

 ٌدْمعاي كيلع ماسلا كتبحن ىف - نولوي مهلا نووشلاو نماثا ءزخلا ) ىنعي (للا١كيحنملاع

 النا ودعو مئاوهاع

 ىلاعت هللاو توللا ماسااو

 ماللسو لوَش
 أ هدابع ىلع

 لوسرلااماايوىفاعصانيذلا

 | ىف نواوشو) ىبلااءايو
 | اب هللا انيذميالوا مهسفنا

 | نعىوروزوج“و ةزم ارقولوسرلا ةيصوع صا وونيئمؤمللزاودعو مث 7 ا

 منيان ولو ىا (لوقن
 اوساعهللاانقاعل ايبنناكول

 مهبسح ( ىلات هللا لاف

 (اهنواصي ) ااذع (مهج

 سنيق) اهن واذ دب ىالاح

 مهج عجرملا ( ريصملا
 ممتاسلاب ا ونما نيذلا اهيلاي)

 نيقفانملل باطخ وهو

 باطخ هنا نهااغلاو

 نوجا اوناك نوقفانملا

 ربخ ىف دوهيلا عم مهذب 9

 نزي ىكانينمؤملا ايارس
 اذاو1) نودتمكملا كلنا

 كويح)دوهيلا ىنعي (كؤاج

 اوذس ( هللا هب كيمحب ملاع
 هللاهلسإ 1 امالس كيلع

 اوناكو هبال صأي لو كيلع
 هللا ىلص. ىنلا ىلا نجي

 ( نولوشو ) ملسو هيلع
 مهيلع دريف كيلع ماسلا

 مكيلع مالسلا هيلع ىنلا
 مهتغلب ماسلا ناكو ماسلا
 (مبسفناىف) نولوّبو توملا

 تااق كيلع ماسلا |

 ٌ اوح كؤاح اذاو ) لوالا ىنعب وهو ةز

 || ماسلا نولوقيف ** هللادب كيحب ملاك ويح كؤاجاذا ولى وتلا نمن ولعتفب وهو هلثم بوققعإ
 ْ نولوشو ىنطدا نذلاءدابع ىلع مالسولوش 0 احاص عناواك لع

 | اندم ناكول كلذب هللااسة عياله 6 لوقتاعهللا 0 #8 مني ايف مهسفنا ىف

 م نذلااهيااب ف نيج 86 ريصملا س فولاون واخد اهلا اواسيألا اذ ميج مهسحإل

 اذاو# لوسرلا ة هيضعك اضع مهطعل ىدو ل اهلا اوداعو هوضعك ىاوجلا

  نولخدب اوناك دوهبلانا كلذو © هللا هب كيحيملامب كويح# دوهملا ىنعي © كؤاج
 ا | مهايةنومعوب معو تول 1 !او ك0 ماسلا نولوشو ماسو هيلع هللا ىلص ىبنأا ىلع

 ف نولوقيو 9 مكيلع لوقف درب 0 هيلع هللا 0 ىنلا ناكو هيلع نول

 | نودءرب لوقا هللا انيذني الوا # اولاق هدنعنم اوجرخاذا ىنعي * مهسفنا
 امولصي مهح مهسح 0 ىلاءهللالاق هب فافختس الا نم لوشناع هللااسذعل ايد ناكول

 | ضاقت ملاذإو ةحلصملاو ةئيعملابسحم نوكيامتإ باذعلا ميدقتنا ىنعملا *# ريصملا سنيف
 | هللاىضرةشئاعنع <ق) مهفاك ةمايقلاءوب هج باذمف باذعلا دقت ةحلصملاو ةئيشملا

 اولاقف ملسو هيلع هللاىبص هللا لوسر ولع 000 طهر لخد تلاق اّمع ىلاعت
 تاور لاقف تلاق ةنعللاو ماسلا م كلع تلقف اهتمهفف ةشئاع

 هللال وسراي تلّقف هلك صالاىف ضل بح هللانا ةشئاعاي اللهم ماسو ةيلع هللا بص

 || دوملانا ىراذغللو كلع تاقدق ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق اولاقام عمسنملا

 أ ماسلا ةشئاعتلاقف «ءمكيلعو لاقذ كيلع ماسلا اولاقف ملسو ةيلع هللا يصىنلا اونا
 قفرلابكياع ةشئاعاي ملسو هيلعهللا لصاللا لوسرلاقف مكياعبضغو هللامكنعاو مكيلع

 .مهيلع تددر تلقام ىهعن موا لاق اولاق ام ععجأ ملوا كلاش ليخلاز كدلاى كاناو

 نووري نيثدحلا ةماط ىناطخلالاق توملا ماساا ٠ ىف مهل باجتسلالو بؤ ىل ابسبف
 ثيدحلا كلعو اولوقف مكلع ماسلا نولو امئاذ باتكلا لها مكيلع ملس اذا
 نب نانسن او يكيلعو ىف واولا نوتثف

 واولا تبا اذاو هنيعب مهيلع ادودرم هولا ىذلا مهلوق راص وا ولا ىذح اذا هلال

 باوصلا وهو لاق واو ريغل هيورب ةئيع

 ْ نيحللاو 2 قفرلا دضص حلاو 0 ناتنشلا نيب عمجم واولانالا مهعم كارتشالا عقد

 1 اوما نيذلا اهبااي 0 ناك هلوف #* لوقلا ند ءمدرلا شوتلاو

 اذا 7 . اين ناكول هينل ( لوقتامب هللا انبذعي ) اله ( الول ) مهنيب اه

 (مهبسح )مهيف هللا لزتاف ماسلا مكبلع انيلع دريف كيلع ماسلا لوقت ثيح انيلع اياجتسم هؤاعد ناكل معزي اك

 نبذلا اهااي ) راثلا هيلا اوراص ( ريّطملاس دف ) اهنولخدي ( اهنولصي منهج ) ةرخ الاىف دوهيلا ريصم مهريصم
 نا رقلاو مالسلا هيلع دمحت (اونمأ



 ناكملا نعىلاعت دقو هيف مهام هيلع الو هب نوجانّسيام ماعي (مهعمودألا رثكاألو كلذنم) لقاالو ( لداأل
 ىلع نينءؤملل ةظيافم ىحانالل نوقلحيب اوناكو نيقفاملا ف تلز' اهنال ةسلاو ةثالثأا صيصخنو | 0 اواع

 الو مهيددعنم ىنداالو ؟ةلداجملا ةروس) ةسنجالو ةثالثمبنو 50 ]25- ىجانت ام لقو نيددعلا ني

 عم مهعم هللاوالا ئكلا 027 ْ

 ىحانتلا لهانالونولوشام

 لها نه ةفئاط ةداعلا ىف

 نانا د هادبالرواشتلانالوارانوالالواةثالئااورتولا بح راو ىلاعت هللان ال وا نيقفانملا

 | لاخلا ىلع بصنلاب ةسمح-و ةثلث 'ىئرقو امه طسوتب ثاانو نيعزاتتملاك نانوكلا ا ١

 رك دامت لقاالو # كلذنم ىداالو #4 نيجانتع ىو ليوأتوا نوجانتب راعتالا

 | ىرجتا» ملعب 6 مهعموهالا 9 اهقوفامو ةتسلاك 6 ثكاالو # نينثالا و دحا راك
 | تاج ناب ىنداال لحوا ىو نملحم ىلع افطع عفرلاب رثكاالو بوقعي ارقو مس |

 َتوافتن ىتح ىناكم برقا شيل ءاشالاب هلعزاذ 46 اوناك امنا #9 سنا لالا
 هنوقحتسلاا اريرقتو مهل اضفت د ةيقااموي |ولمعامب منش مث # ةنكمالا فالتخإاب |||

 ءاوسلا ىلع لكلاىملا ملعلل ةيضتققما هتاذ ةبسننال 4 مياع“ىث لك هللانا # ءازطلا نم لا
 نيقفانلاو دولا ىفتلزن و هنع اوهنال نودوع م ّى راع اوهن نيذلاىلا راملا 3# |

 لواو تراتجلاو ىأرلا

 ادعاصف نانثالا مهددع

 هتضتقاام ىلا ةّتسىلا ةسقح ىلا

 العو نع ركذف كاملا

 قدااللاقوةس+ل ا وةئالثلا

 نينثالا ىلع لدف كلذ نم

 رتكاالو لاقو ةعرالاو
 1 ىلص هللا لوسر مهاهف نيئمؤالا اواراذا مونيعأب نوزنماغتو 0 نوحانس اوناكا 1

 اده براد ام ىلع لدف
 3 00 # لوسرلاة صمد ناودعلاو ملالاب نودانشو 0 مهاعف 0 اوداع مثلو هيلع هللا ا |

 مهني اوناكاميا ) دهعلا | تت ماد محلا !
 ( نيقلا ماو واما

. 
 ىلا نيعزانلاك نانا نوكمف ضرفأا م ىتح ةيالأو ةرواجملا3 قدا لقا تا ا أ

 هللا نا ) هيلع مهيزاجن | كلذ متو ةرواشملا كلت دمحم ذئنيح امهني كا طسوتمللاك ثلاثلاو تاالاو ١

 نذلاىلا رت ملا يلع ئث لكب 5 : ! ش ظ
 نردد ”ىوع داو 0 ا كد ادهاف جوزلان م فرشا درفلا دذعلان أ لدو لولا

 الن وج انك و ةنغا وهنا ْ رثذ االو ةسحو هثالثنم لقاالو ىنعب « زكاالو كلذنم ىداالو# كاذت لاقمت 1 |

 100 | اولمعامب ميينمت #9 ةردقلاو ماعلاب ىا #* اوناك امنا مهعم وهالا 8 ددعلا كلذ نم

 | نع اوهن نيذلاىلا رولا #2 لجو نع هلوق * # ميلع 'ئش لكب هللانا ةمقلا مويا
 نفل ود مهنيا نودانُس اوناكهناكلذو نيقفانملاو دوهبلاىف تاز *“ي ىروؤغلا

 لو.قم م 5 ند دحاو نم دبال ءارفاقملل عمتج 0 لك اذكهو ضرغلا أ

 تثيصعم و ناودعلاو

 داوزلا كنك ل( كوتلدلا

 الو ( كلذنم ىداالو 2(

 رثك ١الو ) كلذنم لقا

 مهل ماع ( مهعم والا

 م اوناك امنا ) مهتاجانميو
 (اوايعاج) رع ردع ين
 هللانا ةعقلا موب )ايئدلاىف

 ا مهءوسإ أع نوجحانش مهلانينمؤلانومسوبو ميعأب نورماغسو نيئمؤالاىلانورظنمو

 ىف اوجرخ نبذلا انئاوخانع مهغابدقالا مهارئام نولوقو كلذإ نونمؤلا نزحن
 | اوكشرتكو نينمؤلاىلع لاطالثمهنزحيو مهبولقىف كلذ عقيف ةعزهوا لتق ايارسلا

 لزئاف اوهشملف نيم ٌؤلانود اوحانس النا م سماؤ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسرولا

 ه* هنع اوهنال نودوعإ مث مهنيباهت ةاحانماىا ىوجتلا نع او نذلاىلا رتل ل

 | 1 1 1 كلذىنعإ 7 ناودعلاو ملالاب نوجحانشو 0 اهْنَع اوه ىلا ةاحانملا ىلا نوءحرب ىا
 ١ نلاودعو | اهالكو معلا دوا نال أ دقو ٍ اقل هنال مهني 2 ىذلارسلا مهلامتأ نم ىذ لكب | . ما سلا ا من

 تاز ( مياع ) مهئاحانمو 3 رم ل 1
 كح مر 52 هادف رك كس م هلع نار ك1 كل را

 ن ناوفصق هي الا هده | نك ٠ 0 مل و يل لوسرنا كلذو '# لو 0 هَ

 (ئودتلا نك اوهن نيدلا ىلا ) نيمار زاظتت ىلا( رتل ةريغشلا 22 ءروط ىف ةروك دف نكسنو لا

 مهنيب اه ( نوجانتيو ) نيصلخلا نينمؤملا نود ىومتلانم ( هنع اوهن النودوعي مث ) نيصلخلا نينمؤلانود '

 مهو مالسلا هيلع ىبنلا مهاهنامدعب لوسرلاةفلاخت ( لوسرلا تيصعمو) ملظلاو ( ناودعلاو )بذكلاب( منالإب ) ا



 ا 5 0 0 1 0

 يل نيذلا تك م يكلا تكلا لصاو اوكلهاوا اوزخا هك اوتك | ران 35 . ةعراسلاهدنع
 أ ءاحامو لوس ارا ل لع لدن 6# تاني, تايا انا زئادقو 8 ةيضاملا مالا ا 1 0 ةحاإ

 | 6 هللا مهني موي #9 مهريكتو مهننع بهذي *6 نيهم باذع نيرفاكللو 9: هب | هاصحا) داهشالا 0
 د ٠ هتش ملاددع هب طاحا (هّللا

 ا نع وا ثوعبم ريغ ادحا عدبال مهلك 6 اعيهج 8 كدا راعابوا نيهغ بوصنم |

 | مهباذعل اريرقتو مهلا اريهشت داهشالا سؤر ىلع ىا ب اوامعإ امي مهسنيف #

 أأ هيمهنوامتواهترتكل  هوسنو ف "ىث هنم بهيج اددع هب طاحا 6 هللاءاصحا » :
 » تاوعسلاىف ام ملغ هللانا رتملا # ئش هنع ببغيالا # دبهش *ىش ل لكرع هللاو 5 تاظعم ظفحم امئاو
 أ ةثلث ىحانتنم عقشبام  ةثلث ىوجحننم نوكي ام 8 اينزجو ايلك# ضرالاىفامو | ىثلكىلع هللاو) رومالا
 | اهقاقتشاو اهل ةفص هثالث لعلو نيدحانتمع ىو لوؤي واف اضم رده نا زوحمو | 'ىش هنع سيقزال ( ديهش

 | لكل رسيتبال نهذلا ىلا عوف ىما رسلاناف ضرالا نم عقتراام حو ةوجلانم || ىف ام ملعي هللازا رمل )

 ْ مهكراشب هنا ثيح ند ةعبرا مهلمحم هّللاالا  مهعبار وهالا 8 هيلع علطينا دحا | ضرالا ىف امو تاوعلا
 أ ةسخ ىوجتالو * ةسخال و# لا وحالا معا نه ءانثتسسالاو اهيلع عالطالاىف || ةماستلاناكنم ( نوكيام

 و جانتف تلزت ةب الانا ةعقاولا صوصخملاما نيددعلا صيصختو ةكمبسداسوهالاا قرب نيل مهااع
 ' ئعاعلا ىلا ( ثلث

 مهلال (هوسن و) ىش هنم

 هويكترا نيح هن اونواهع

 | اوزخاو اولذىا # اوتك # امرما نوفلاخو نوقاشيو هلوسرو هللانوداعي ىا
 | كرسشلا لها نم مهلبق ناكنم ىزخا م ىا # مهابقنم نذلا تك # اوكلهاو

 نذلا ىا « نيرئاكناو ف انتحار شارف نه * تائب تايآ انلزنا دقو #
 هاصحا اولمعاع مهديف اعيمج هللا مهثعس موب نيهم بادع 0 اهودعحو اهباوامعي مل

 0 يلدا ق نواس 0 اوسنىا 5 0 0 هللاظفح ىا *© هللا

 ىا ةثالثىلا قل

 الارز سس هم الاق ىوجن نم

 ْ الومهعبار) هللاىا (وه

 مهسدأس وهالا هس

 اوزخاواويذع ( اوتيل
 ةعزهلاولتقلابقدتخلاموي

 (تبك 5) ةكملها مهو

 نذلا ) ىرخاو بدع

 اه 6
 -- 0 ّخ 5 7 02 4

 ع
 1 6 0 28 ٍِس م 3 3 _ 8-5 2 ذه 75 6 0

9 

0 
 اذ

 | ىف ةيفاخ هيلع نال 0 عيمجم ملاع ىلاعت و هلام هنا ىنعي 3 ضرالاىفامو |

 ىا # ةثلث ىوجت نم نوكيام #8 ىلاعت هود كلذ دكام تاوعسلاىفالو ضرالا
 أ هبحاضص لجرلا هب حانت ءوشنمام ىنعملاو ةرواشملاو ةراسملا هو ةئالث رارسان

 ملعلاب ىا : مهعبار وهالا 9 اضعب مهضعب رراسب ةثالث نيجانتمنم نوكيام لبقو
 عبارلا دنع ةمولعم مهاوج نوكتاك مهدهاشمو مهعم رضاح هناك مهاو# ملعي ىنعي
 ةسجلاو ةثالثلاصخ مل تلقناف * مهسداس وهالا ةسمخالو 8 مهعم نوكي ىذلا ظ

 نيذلا ىنعي ( مهلق نم

 لها لبق ءاسالا اولئاق

 تايا الربا دقو ) ةكم

 ش تايب ليريج ( تانب
 ©« تلق) . . لاقيودب ناوناهب ( نيهمباذع )هللات اياب ( 0 ) مارخلاو لالخلاو ىهالاو سمالاب تانيم

 ' 2# ىلا (رثملا ديهش) ا ع 000 هللا ا 3 ماةعاط 12 مر مهلامعا 0

 ( حاتت ) ىو ند نوكي ام) قلطانم (ضدالا ف أهو تاوعح !!ىفام ملعي هللانا ) داب 3 رقلاف

 مهتاجانعو مهبرملاع هللاالا (مهسداس وهالا ةسمحالو) مهت احانميو مهلامتابو مهب ىلع هللاالا ( مهعبار وهالا



 «ةلداحن اةروس) 4 "5 1-

 رح الادح ريغد> ىفنييداعتملا ن هالك ن ؟افأ ا هر اعل ص # هلوروهللا ن وداحم نيذلانا 0 ||

 اهدودح ريغ ادودح نوراتوا نوعضيوا || ْ

 2 ةلكسملا

 ماعطالا ىلاءابصلا نم لاقتنالاق رذع ةمئاهلاةملغلاو طرقلا قدلا ىفاشلا باصات ١
 ام ءاسنلا نم بيصا اسما ت :5 لاق ىضايسلا رخك نبةملس نع ىورام هيلع ليلدلاو

 عصا ىدى عباس ايش قسما ند بيصانأ تف نام روش لح ذالك ىريغبيصنال

 'ئىش اهنم ىلىفشكئاذا ةلياتاذ ىنمدخت ىه امنييف ناضمر روش غسني ىنح انت رهاظف

 ىم اوشماتاقفلاق ربا مهن ريخ أف ىوقىلا تحج رخ تحبصااملف اهيلعتوزنناتثيلاف |
 ماسو هيلعللا ىلص هللا لوسر ىلا تقلطناف هللاوال اولاق ماس وهلعهللا نكس هللالوسر ىلا ا

 مكحاف هللامال رباصاناو نيتىمهللالوسراي كاذبانا تلق ةملساب كاذب تنالاقفهتربخاف ل
 اهريغ ةنقر كلماام ادن قحلاكئعب ىذلاو تلق ةبقر ررح لاق هب هللا لسا امب |||
 نءالاّتبصا ىذلاتيصا لهو لاق نيعبادتم نبرهش مصف لاق ىتبقر ةىفص تبرضو |!

 يتسرب دف ايوب كتيىذلاوتلق الكس نتسرع م اقصد 0

 ما كيل اهعفدللف قيرز ىت ةقدص بحا_ص ىلا قلطناف لاق اماعط اذل كلمال

 تدحوتلقف وق ىلإ كج رذ ناش: كلابعو تنا لكو عند اقسو انكم
 نسحو ةعسلا ماسو هلع هللا ىلص ىنلادنع تدحوو اناا ءوسو قيضلا ع

 ٠ دواد وبا هجرخا قيرز ىب نم نطب ةضاين ونبو # مككقدصب ىلرما دقو ىأرلا
 عوقولا عباتتلا ىب عباتت هلوقو ٠ عاملا هيداراو اهيلع تنثو ىا اهيلع تاق هلو

 يا جاو لاش تس الوتر !طاس ورم قيال“ هيفجاعللاو سلاف

 ىحوزىنه ىهاظ تااقةماعت نبكللام تن ةلو>-نءو * عاحاذا لدحرلا شحواو ماعط

 هللآ كو سو واذملاا وكشا ملسو هياع هللا ىلص هللالوسر تن ؛تمانصلا نتا

 ىتح تحرب ادن كمع نبا هناف هللاقتا لوّقيو هيف ىناداجم ماسو هيلع هللاىلص

 تاق ةسيقر قئعي لاق ضرفلاى لا اهحوزىف كلداحت ىنلالوق هللاععمدق نا رقلالزت

 لاق ماس بأ بام نيك عت هما ةاوركرا تلا ريس وخل

 تاق ركنم قرعب هنعاس ىناف لاق هن قدصس ؟ىش هدنعام تاق 0-5 مطيلف

 انكم ناتي ةنعاا م قطان ىهذا تنسحا دق لاق رخآ ق رعب هنيعا اناوهللالوسراي

 ثنو ىف اطر انا نإ تلاق ةيتوز فد 191 هج رشا كنعنتا ىلا قكراو
 قرعلا«هوحن تركّذو عفانمىفهلناهلقمحرالا كنثجامقحلا كب ىذلاو تلاواممله.نا

 امله نا اهل وقو* نانو ةواعاص نيثالث عسب لدن ز ١ نيتامهملا ءارلاو نيعلا عشب

 هبناكولذا ليطاو نوما انهممللا نم دارملا سيل قاطخلا لاق و نونا نه فرط ممللا

 ةدشو ءاسنلاب مامملالا انهه ممللا ىنعملب 'ئىش همزاب مل لالا ك لتىف صهاظ مث كلذ

 8 هلوسرو هللا نوداحن نيذلانا و لجو نع هلوق * ماعا هللاو قبشلاو صرحا

 (س ؟"ناخ واق )

 هللا نوداحم نيذلانا )

 نوقاش ونوداعي(هلوسرو

 هللان ودام نيذلانا )

 هللا نوفلا ( هلوسرو

 هنوداعيو نيدلاىفهلوسرو



 م١٠٠2 ]9-  (نورشلاو نماثلا ءزجلا)
 ! ةثلاثلا ةلكسملا .

 كلا ارأ قالا اريفكتا] دارا ءاوس ةسامملا لق ةرافكلا َناَححا لع لدن ةيالا
 قّسلادق ىلاعت هللا نال هلبق ءطول!هلز و ءاءطالابريفكتلا داراناكلامدنعوماعطالابوا

 0017 الاد عوكل: لعل دئاساج نأ لبق نم ماعظالا ف لغو. سسملال قام موصلاو

 بحي مل رفكينا لبق عماج ناف مايصلاو قتعلا ف ديقملا ىلع لوم ماعطالاىف قالطالا
 دمحاوىفاشلاو ةفينح ىناو كلاك ملعلا لهارثك لوقوهو ةدحاو ةرافكالا هيلع

 .ىدهمن نحر لادبعلوقوهو نان رافكهيلعف رفك,نا لبق اهعقاونامهضع؛لاقونايفسو
 ةعبارلاةلئسملا

 ءاوس ىزج ةبقرلاذه ةفيتحوبالاقو ةتمؤم ةبقر قتع هيلع بج ةيتيمراهظلاةرافك
 انليلدباقرلا عيج فمومعلاديفب ظفللا اذهفةيقر ربر كف ىلاعتهلوقل ةرفاكوا ةنمؤءتناك
 ىلواديقملا ىلع قلطملا لمح وانه اذكفناالاب ةديقم لتقلاةرافكىف ةقرلان ا ىلع انعمحاانا

 ةسماخلا ةلئسملا

 ةينلا ىنوا ادمعتم اموب رطفاناف نيعباتتم نبرهش مايصهيلعف ةنقرلادجن لن موصلا

 ليللاب نيرهشلا لالخىف عماج مث موصلا ىف عرش ولو نيرهشلا فاّستسا هيلع بجي

 ' دنعو نيرهشلا فانئتسا هيلع ٍتحيالنكل ةرافكلا ىلع عامامىدقتب ىلاعت هللا ىصع

 نيربشلا فانثتسا هيلع بجي هقينحىبا
 ةسداسلا ةلغشملا

 ماعطا هيلع بجي عاجلا ىلع ريصيال ثيحنةوهش طرفوا ريكوا ضر موصلا نع زحيزا
 زراوا ريعشواةطنح نم دلال ها هبتاتق ىذلا ماعطلا نم دم نيكسم لك انيكسم نيتس

 امد ربنم عاص فصن نيكسم لكل ىطعي ةفشح وبا لاقو كلذ وح وا رعوا ةرذوا

 هبزحمال 1 نيتس ادحاو | 5 ممطاولو ريعش نم اعاضوا رعنم اعاصوا قيوسوا

 بجحوا ىلاعتهللاناوهو هب الا صاطظ ىفاشلا ةحه.يزحم ةفيحوبالاقو ىفا_كلادنع

 ةجاحلا عفد دوصقملا نا ةفينح ىبا ةجحو ةب الارهاظ ةياعربجوف انيكسمنيتس ماعطا
 كاكحإ نفك لدا اك نيس بلق ىلع داوزسلا لادا نان هنعي ست 3" لصاح وهو

 دحاو نيكسم بلق ىلع رورسلا

 ةعباسال ةلكسملا

 . ةقفنو هتقفنل هيلا جاتحم هنكلةقرلا نمت هلوا ةمدخلا ىلا جاتحم هناالا ةبقر هلتناك اذا

 ادجاو ناك اذا قاتعالا همزلب ىعازوالاو كلام لاقو موصلا ىلا لقش نا هلف هلايع

 هيلع بج ةنقرلانيعل ادجاوناكن ا ةفينحوبا لاقو هيلا احاتحم ناكناو اهوا ةقرلل

 موصيزا هلف هيلا جاتحم هنكلةقرلا نأ ادحاو ناك ناو اهيلا احاتحم ناك ناو اهقاتعا

 ( ةلئسملا )



 انتيك سس

 ماكحالل مياعتلاو نايلا (كلذ) ماعطالا لال ىف عماح- نأ فن انس نكلو سينللا لع همدش نا بجحنو هريغ نم عاصوا

 مكتيلهاج ىفهيلع منك امه ضفرو هريغوراهظلا نهاهع رش ىتلاهعتا رمشب لمعلا ىف (هلوسرو هللا) اوقدصتلىا ) اوئمؤَتل 0(

 زوجا ىلا (هّللا دودح ) «ةلداجلاة رو ١ ةرافكلاو راهظلاف 0195 - انفصوىتلا ماكحالاىا (كلتو)

 هيف رذعل .رطقاناو ىناتكتسا, همزل يدع يغب رطفا ناو ## ابا نا لق نه نكات

 هللا ىضر كلامو ةفين> ىبالافالخ ان دنع عباتتلا مطقنب ملاليلاهنع ىهاظملا عماج ناوفالخ

 مالسلاهيلعهناف طرفم قيشوا نمزم ضرموامرهلءوصلا 6# عطتس ملنف ل !.هنعىلاهت
 دمي ادم نيش # انيكسم نيتس؛ماعطاف 88 هلدغالا لدغ نا: نطقملا.ىنارعالل صخر
 هسنح وتارافكلاىفليقام لقادنال ثاثولطر وه وماسو هيلع لاعت هللا ىلص هللا ل وسر

 رب نم عاصف دن نيكسم لك ىطعي هنعهلاعت هللا ىضر ةفين> وبا لاقوةرطفلا ىف جرخلا

 هزاووا نرخ الاعم هركذي ءافتكا ماعطلاعم ساقتلا رك ذيملاهاو هريغنم اعاصوا
 مياعتلاوا نايبلا كلذ ىا 6 كلذ 9 هنعىلامتهَّللاىضرةفيتح وبا لاق اك ماعطالا لالخ ىف

 ا“ للادودح كلتو# مكتيلهاحىف هياع متتكام ضفرو هعئارش لوبقىف هلوسرو هللا

 ريظأ وه 6 ميلا باذع 9 اهنولبشال نيذلا ىا 5 نيرفاكللو 9 اهيدعت زوجال
  نيلاعلانع ىنغ هللاناف رفكنمو هلوق

 © ماعتسي /نف اسانا لبق نم نيعباتتم 9 نيروش مايص.هيلعف ليقو هترافكف قا

 هاتفعو ىذلا نسزفلا ا كلذ انكسم قنتع ماعطا 98 رانك« دول
 هللاىلص لوسرلا اوقدصتو هب سما اهف هللا اوقدصنا ىا # هلوسوو هللاب اونمؤتل #
 ةرافكلا نم فصواءىنعي © هللادودح كلتو و ىلامتهّللانع هيربخا اف ملوهيلع |

 ىا # مبلا باذع # هب بذكو اذه دح نا ىا #* نيرفاكللو 98 راسهظلا ف
 ةمايقلاموي مثهح رانىف

 ىلوالاةلئسملا لئاسم هيفو راهظلاب قاعتيامو ةرافكلاماكحا ىف لصف
 لوقلاو طقف عاملا مري هنا اهدحا نالوق ىفاشللف راهظلا هءرحب اهث اوفلتخا
 ةفينح ىلا لوق وهو عاتتسالا تاهج عيمح مرحي هلا رهظالا وهو ىناثلا

 ةيناثلا ةلئسملا
 | نوكينا الا ةرافك راهظلكل ةفينح وباو ئىفاشلا لاقف ارارم ىهاظ نِف اوفلتحا

 رهاط نمكلاملاقو ةدحاو ةرافك هلعشاف 6 اتلل راركتلا داراو دحاو سم

 ةدخاإو ةراكمك »الإ هيلع سياف هقرذتم ساا# ىف هباساندأ

 نيذلا(نيرفاكلل ولا دعت

 لبق نم) نيلصتم(نيعباتمم

 مل نش ) اعماحب ( اساهنا

 هفعضنم مايصلا ( عطتسي
 ( انيكسم نيتس:ماعطاف )

 عاصفصأ نك لكلا

 ريعش نم عاصوا ةطن> نم

 تنيىذلا ( كلذ ) رمتوا
 آو: ل راهظلاة راك رو

 ادرف ىلا يرسرو كا
 هلوسر ةئسو هللاضئ ارش

 كلمن نا ردح كالثو)
 1 هضُن ارفو هللا ماكحا

 ( نيرفاكللو ) راهظلا
 ( ملا باذع) تلادودحت ١

 ىلا هعجو صلخم عيجو
 لوا نم لزن مهب واق
 ةلوحىف انهه ىلا ةروسلا

 كلام نب ةيلعث تنب
 سوااه>وز وةيراصنالا

 ةدانع ىخاتماصلا نبا

 اهيلع بضغ تماصلانإا

 اهسما نم د ضعب ىف
 هسفن ىلع اهلك لمفت ملف
 كلذىلع مدنق هما رهظك

 ال لاقف نيعباتتم نرش مصلاقف ةيلاغ ةقرلاو ليلق لاملا لاقف ةبقرق تعا هللا ل وسر هللاةوراهظلا ةرافك هل هللانيسف

 نيكس مطاماس وهيلع هللا ىلص ىنلا هللاقفتومانا تفخو ىرصب لكيت موا ةرم مويلاىفلك ١ ملنا ىفاو عيطتسا

 هيلا جوحا ةنيدملاىتبالنيب ادحا ماعااللاقفنيكاسملل هعفدي نا ءماو رقت نم لتكمب هلىناا ىماف دجاال لاقف انيكسم

 رخا لجرو مالسلاهيلع ىنلا كلذ ىلع هناعا هسفن ىلع مرحام ليل ىلا عجرف انكم ند ممطاو هلكاب هماق ىنم



35 

 2) ١ امنا 1 ىدا ىذلا بناكملاودلولاماوربد ملازم لو ةرفاكو ا ةنمؤم ةقر قاتءاهيلعف (ةقرر رحتت)

 ةوهشا سلوا عامحنم اهب عاتمسالا ةسامملاو اهنم ىهاظملاو ىهاظملا نم مالكلا هيلع لدامىلاعجرب ٍريضلا

 آوظعتننا بجي ةيانلا باكت را ىلع للد ةرافكلاب 5 نال (هب نوظعوت ) , يللا (كلذ)ةوهشباهجرفىلا رظنوا

 ١ لع هللا باقع اوفاخنو راهظلا ه8 ١و4 رظ- ىلا اودوعتال كن نورشلاون هال نطار ىع -مكحلااذب

 ةيلهاملا ىف نورهاظي اوناكذا راهظلا 7 ع نورهاظي لوك نا ىلع ماللسالا ىف | 0 نول ايما 0(

 0001 اتا رآ ىدزا ةيرهاظلالوقوغو اظفل هرارككوإ ىئروتلا لوكدوغو ظ ل الوعى نماطلاو
 ًاهئطووا اهعاتقسا ةحابتساوا اهكاسماب ايف لوقملا ىلا وا ملسم ىبا لوق وهو | ريتك لع تن هال
 | اهدئاوف نمو ةيبسلل ءافلاو ةقر 0 بجاولافوا مهيلعف 1 © ةقر ريرق »# || عضوم عضو اذاو ىعا

 اناقب اندنغ ناغالاب ةديقم: ةقر راهظلا راو بوجو زرت لع ةلؤل لإ | © رمي اهستااوعل قا
 ا اهنع يهاظملاو ىهاظملا نم لك عتمس نا # اساغ نا لبقنم #9 لتقلا ةرافكىلع | رهظلا ناكم وا ةلمأجا ىلع

 كلذ ةهر> ىلع لد 6 ١ تاعقا وا هيدشتلا ىضتقمو ظفللا مومعل رخ الا نطل مرح

 الدنا هنآل ل قرع #3 ةرافكلاب مل كذا * مكلذ 8 ريفكتل ىلق || ذا ونطبلاكمالا نمهيلا
 1 1 5 5 0 ١

  ىنمنال 3 رييخأ نوامعتاع هللاو # هنع عدربو 0 رغلل ةبحوملا ةيانْلا باكتراىلع || محر تاذمالا ناكم وا
6 5 5 : 6 :ْ 

 ١ نب 7-0-0 8 دحاو هلام ناغ ىدلاو ةقرااىا © د دن م نفو# هيفاخ هس ءاع عاضروا بسب هنم مرح

 ةداتقو "ريما ل 32 وف وخو عبارلاهجو ولا ةقينح ىبا 2 وف ند بدار 8 وه اهكطو ىلع | || نأ وح عامج وا رهصوأ

 ا ا - 3 ل 2
1 

 ٌ !ء اس 1انب ةلغ ءوامك ال اواقو و اهعاجن ء ةرامع اهيلا دوعلانا 0 | 00 7 0
 | هتحابتسال وا هيلع مزءال وا عاجلا اا هن] بح اع ورك دما: دزوعلاو العلا لاو. | ىحت نشرات
 ]| هنال هيلع مكحلا قيلعت بحث مسالا هيلع قلطتيام لقا وه ىبفاشلا هلاق ىذلا ناالا || ىرا ةاما وا بسنلانم
 ]| لوالا لامحالا اماو هيلع ليلد ال ةدايزف قابلا اماو دوعلا ىعمم قت هب ىذلاوه || وا ىفاما ما وأ ىباوأ
 1 : * .-: || اذا لظم وهف اهشا
 ا اضرا هوحو هب . الاىف لاّوح ١! اذه ىلعف هولعف كال | 0 م نولعش ىا نؤدوءا 6 هلودىف ا 2

 ا هب ةرافكلا بجحنو مالسالاىف راهظلاب نامتالاوه ل ىروثلاو دهاجم لاق لوالا [] ةرافخلانم ىهاظملا عتتما
 ظ اوناك ةيلهاجلا هانا كلذو ةلهاجلا ىف هيلع اوناك ام ل دوعلاوه دوعلا نم تايرملا 3 ىلعو هعفارت نا ةارملل

 6 7 ع *وزث | ءأا ع َه | ٠١ . . . ءاع
 ظ ىنعت مه دنع هملح فالخ ىلع مال_سالا راهظلا مكح هللا لعُش راهظلاب نوقلطي نأ ىلع هريحنا ىضاقلا

 ز ل | ئتالوهسبحي ناو رفكي ]| ةلهاملاىفن واوَس اوناك ام لثءمالسالا ىف نولوقي ماللسالاىلا ىا اولاقاننودوعي م
 | نكيملالاو داع دقف راهظلا ظفار رك اذاةبلا اعلا ونالاق ىناثلا هح ولا 5 1 اك أ هلع رح تارافكلا نم

 0 ىلعلدي اولاثال نودوعب مْ هلوق مهاظن نب هيلع ل صهاظلا لهالوق اذهو دوع أ راهظلاةرافكالا 0

 أ

 ىلاعتهلوقو *هيلعةرافكالف ظفالار ركب ملناو ريركتا الان وكبال اذهو هواعف ام ةداعا |

 ا انما ل رهاظملل لحن الف ةعياجا ماعلا دارملا هسا نا لبقن م اهقر ربركف# | نم عاششمالاو ىيكتلا
3 

 | ىتحركل ظعو ةرافكلا ظلغن " ىن 6+, نوظعوت لذ رف رم اماه ردع |١ لبق ن رسم ناف عافقمالا '

 ري # هكرتو ريفكشلا نم ىا © نولمعت امي هللاو : هودواعتالو راهظلا اوكرتت الو هانا ردك نأ
 ١ ةدرضام# ةيقرلاىا © دمع نف 9 ىلامتلاق لاَقف ُهَق .ةداانع زجاعلا مكحرك ذ مث |

 (ىاز (دجم مل نذ لا ع هللا ذر ة _#4 :-ح ىنا كانغ كقاسشنأ هيلع ره © ةقرلا صف

 كرا ىق احهيرش هناآل

 قتعاناو رك ع دوعل

 نرهش مايص هيلعف ( نب رهش مايصف ) هيقرلا

 .ةرافكلا هن نو موت (هن نوظعوب ) رازحلا 6غ 00 اح ( اساعنا لبق نم ) ةقرر ر<هياعف (ةقرررق)

 ' نيرهش) موصف ( مايصخ)ريرحلا ( دج لن 1 ا هريغو ةرافكلا نمزا يظلاىف ( نولمعت اعهللاو ) راهظلا



 (ةاداحلاةروش] هك 11.0 ل

 هيدشتلا ذا هيف اهتقرافم هنكمي انامز حاكنلا ىف اهنع هاظملا كاسماب ىبفاشلا دنع
 ةحاتساب ةفيش- ىلا دتعو هي ضقتنام لقاء وهو ةثع اهئاتثتسا ةحل ةتمرح لواثتلا

 هأوق مومعإ ىعفأ ايلا 5 علال ا 7 قانلا ان عدل اذه ىلعف

 لديف نينمؤملل باطخ ادهناب ةفيشح ونا ماو مهلاسأ نه نورهاظي نذلاو

 نيرضاحلا عيبمج لوانت,باطخ اذهناب هنعسيجاو نينمؤملاب صوصخم راهظلانا ىلع

 ىنعي #4 مهئاسننم نورهاظب نيذلاو ف ىلاعت هلوق * نينمؤملاب صتخم هنا ملق ملف
 ىنم فاء اه لعل فات 3 اولاق ال نودوعي مث و نهعامج نم ظفالااذه< نوعنتع

 نا 3 ةسرءلالها لاوقا ناس نم االوا دبالو اولاق ا نودوءب مث هلوكىف دوعلا

 و اولاق ١ نودوعي لاس نا نيب ةغللاف قرفال ءارفلالاق لوقنف ءاهقفلا لاوقا

 نابو حون ىلا ىحواو هلوقك نابقاعتت ماللاو ىلا ةلك ىسرافلاىلعونا لاقو اولاق

 ىذلا ىلا نودوعي ىنءمللاو ىذلا ىنءع ىهف امل هلوق ىفام ةظفل اماو اهل ىجوا كبر

 نودوعي مهنا ىنعملاو راهظلا ظفا هنا اهدحا ناهجو هيفو اولاق ىذلا ىنوا اولاق ||

 ىلع هومر> ىذلا وهو هيف لوقملاىا اولاق امل دارملانا ىناثلا هحولا ظفللا كلذوىلا

 نودوعي مث هلوق ىنعم اذه ىلعو هيف لوقملا ةلزنم لوقلل اليزنت راهظلا ظفلب مهسفنا

 مْ لوقلاك لذ هيف اولاق ىذلاوه ءوثلاكلذو ءوش ىلا نودوعءي ىا اولاق امل

 ىلعو ىرذخا ةرم هلعفىا لعف امل داع ىنعملا نوكينا زو لوالا هحولاب ظفللا اذه

 دارامث اش لعق ن منا َكلذو لمفام ضقىا لمف ١ دغ َلاَمْنأ زوم ناثلاكج وأ

 فرصتلاب هيلا داعدقف هلاطبا دارا مث ًايش لمف نم اذكو هيلا داع دقف ايناث هلعشنا

 رسفاذا

 نودوعي مث دارملا نوكيارا لمت اولا نودودل 2 هلوقنا مدقتاع رهظ دقف هيف

 + داررلا نوكلن ا لمتمميو ىرخلا ءرم هتف |واشس اا

 هو>و ىلع هيفاوفلتخ امش نيدهتجلا رثكا بهذ لاقحالا اذه ىلاو ةلازالاو عفرلاو
 راهظلادعب قالطلانع توكسلاوه اولاق امل دوءاا ىنعمزا ىفاشلال وة وهو لوالا

 دقف قالطلاب هلصوناف ميرعلادصق دقف ىهاظامل هنال كلذ , هفف اهقلطينا هنكع انامز

 لدي كلذف قالطلا نع تكس اذاذ هئلع ةرافك الو عمل ع عاَشانم هيف عرشام مى

 ضقنلاب هللا نودوعل مح

 نابع ناارتفو ةاراثكلا هيلع ب ذكُش 2 6 هب ادشبإام ىلع مدن هنا ىلع

 وهو دوعلا ريسفلا ف ناثلا 4> ولا ةفلالا نك لوعد ري رق نومدن لاقف مدنلاب دوعلا

 كلذو ةوهشلاب اهم اهملا رظالاو ة ةهسمالااو ءطولا ةحاش٠سا نع ةرابع هنأ ة هفينح ىبا لوق

 هلوقل اضقانم ناك كلذ ةحابتسا دصق م ءاشالا هذه ةمرح ىف مالا, اههبش امل هنا

 ان هكا مءاسلا]

 راهظلابوا عامجاب نسسحلادنعو عاجلا ىلع م مزعلاب كلامدت دعو ةوهش ةرظنس واو اهعاتعسا

 | 46 | ولاقام نودوعامن مهاسف نه نورهظي نيذلاو# هنع بسساذاوا اقلطم هنهمفلسامل

 أ كلذو هيضتش ام ضقْس وهو كفا اه ىلع ثرفغلا داع لئملاهئمَو كرادتلاب مهلوقىلاىا

 ىفاشلا

 ١ مزعلا ند ّةرا ع ١ ملا دوعلا نا كلام لوقو وظو ثلاثلا هحولا ىما رهظكىلع تنا

 نورهاظي نيذلاو ) مهم
 ةيالاىف نيب ( مهئاسن نه

 هللاق نه كلذ نا ىلوالا

 ةمناثلاف نيبو روزو ر كم

 نودوغيم ) راهلظلا مكح

 ةروريصلا دوعلا ( اولاق ام

 هلوةلوالا نفءاسواءادتسا

 نوح رءلاكداع ىت> ىلاءآ

 إو ىاتشلا نفاو مدفلا

 هسفام ىدعلو ان دع مدع

 هللا اذا هدنع كلوتك

 راف رحبو هلاترصو
 هلوةكماللاوىف و ىلع ولا ا

 اوهناملل اوداعأ اودر ولو

 ا١ نودوعي مْ هئمو هلع

 ضنا نودوعي ىا اولاق
 ىلع هكرادتل وا اولاق ام

 ةيلعت نعو فاضملا فذح

 اوهردحام نيل نودوعي

 اضيا فاضملا فدح ىلع

 ام اولاق اب دارا هنا ريغ

 ظفلب مهسفنا ىلع هوهرح
 لوقلل اليزنت راهظلا

 هلوةكا هلك لوقملا ةلَرَم

 لوقملا دارا لوّشام هثراو

 مث دلولاو لاملا وهو هيف
 اذ اب ضقنلانا اوفلتخا

 ىلع مزعلاب اندنعق لصح

 سا.عنالوقوهو ءطولا

 دنعو ةداتقو نسا و

 وهوكاسمالاذ رح
 راهظلاس .ةع اهقلطبالنا

 نم نورهاظي نيذلاو)
 لع نومزرل؟ مهلاس

 َ املا نم مهسفنا ىلع اومر كا ليلاحت 0 نلودعحارا ( اولاق امل نودوعي مث



 مهتاهمانا) ىميق ىناثلاو

 ناديري ( مهنداوىناللاالا

 ةقيقحلا ىلع تاهمالا

 تاعض رملاو تادلاولا

 ةطساوب تادلاولاب تامل

 جاوزا اذكو عاضرلا

 هلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيتمرح ةدايزل ملسو

 ئددعباف تاحوزلا اماو

 لاق اذإف ةهومالا نه

 ارك. نولوقيل مهناو )
 هركش قا (لوقلاند
 ةبعرمشلاماكح الا وةقيقحلا

 الطإ ايذكو (اروزو )
 هللا او ) قا نع اف ردم

 تلم ل نول ا

 مهتاهماام ( مهتاهمانا )

 ىاللا الا ) ةمرحلا ىف

 مهنعسضرا وا ( مهندلو

 (اركش. نولوقيل مهناو)
 ىف (لوقلانم ) احب

 انذك ( اروزو ) راهظلا

 زواج ( وفعل هللاناو )
 لحاام مير هبقاعي مذا

 دعب (روفغ ) هل هللا

 ةرافكن يب مث هتمادنو هتبوت

 نافف راهلظلا
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  روفغوفمل هللانادإ# مالاهبشتال ةجوزلا ناف قا نع افرح « اروزو »© 5

 نب سهاظملا ىنعب © مهناو مهندلو اللاالا © مهتاهما ام ىا * ممناهمانا 9 مهتاهمإب

 ابذك ىنعي 4 ادوزو 0 عرمشلا ىف فرعيال ىنعي 5 لولانم اركشم نولوقيل ٍِ

 ةحوزلاوادب وم ابرحن ةمرحم مالانال اروزولوقلا نم اركدم هنوكب هفصوامنا لبقو

 اروزو لوقلانم اركشم كلذ راص مرج الف اديؤم ارح لوقلااذهب هلع مرحنال
 مهيلع ةرافكلاباجياب مهلرفغو مهنع هللاافع # روفغ وذمل للاناو #

 ىلوالا ةلثسملا لثاسم همفو راهظلا ماكحا ىف لصف

 نماي رهظلا سيلذاناسنالا رهظ نوه سل وواعلا وهو رهظلا نم قتشم هنا ليفةغا ءانعم ىف

 رهظلانم ذوخام هلا اذ تبثف ةعضاملاو ذذلتاا عضاوم ىه ىتلا ءاضعالا راس

 تلز' قالطلاىف برعلالوق هيلع لدب رهظو هل يكرم لحرلاة|ضانالولءلاوه ىذلا

 كرهظ هليوأتنالراضاو فذحىىا رهظك ىلع تنا مهلوقىفو اهتقلطى اى أما نع
 مارح اهيلع هولعو ىعا ىولعك مار كيلع ىولعو كايا ىكام ىا ىلع

 ةيناثلا ةلثسملا

 كلذ ناكناف نكمام دك ١ ميرحتلاىف هنال ةيلهاجلا لها قالط دثا نم راهظلاناك

 لخديامنا خسنلان ال ازهسن دمي مل الاوهل ةعان ةياالا تناك عرمشلاب اررقم راص مكحلا
 مهتداعو ةيلهاملا ماكحا ىفال عئارشلا ف

 ةثلاثلا ةلكسملا

 | ىلع تنا هلوق اًذهىف لصالا ءاهقفلا ف معو ةعيرشلا ىف ىنعملا اذهل ةلمعتساا ظافلالا ىف

 وا عا نطك, لغ تنا لاقول اذكو ىعا ريظك يدنعوا نموا ىمتناوا ىئاز لفك

 ةشوا ىعا زهظك ىلع كدب وا كسروا كتطن لاق وا ىعا ذك وأ عا أ 1

 نطبب اههش نا ةفينحوبا لاقو اراهظ كلذ نوكي هما ءاضعانم وضعب اهنماوضع
 | نوكيال ءاضعالا هذه ريغ وضعب اههيش ناواراهظ نوكي اهذختل وا اهخرشوا هما

 نوكيأل مارك الاو زانعالا هب داراو ىعا حوركوا ىاك ىلع تنا لاق واو اراهظ

 نوكي ىدج رهظك ىلع تنا لاقف هتدجم اههبشولو هديربو هيوني ىتح اراهظ
 ىتخا رهظك ىلع تنا لاق ناب ةبارقلاب هيلع ةمرحم ةأرصاب اههبسشول اذكو اراهظ
 مكالا ىلع اراهظ نوكي عاضرلاب هيلع ةمرحم ةارماب اههبسشوا ىتلاخ وا ىتمعوا

 ةعبارلا ةلثسملا

 هراهظ مح هقالطع<نم لكزا اذهىف طباضلا ىبفا_كلالاق هراهظ معي

 ( سف )

 نين



 تيفتبلاو :(تيداملا ن مرا ال 0 ىور هللا ىلا ىتشتو |[

 رهصا تنع افهيلعتسم رحلاقف ىنقلطام تااةفهياع تمرح لاقةماسو هيلعُللا ىلص هللا لوسر

 ماللسلا هيلع لوسرلاناب رعشت دقو عبرالا تاي الاهذه تان ىلاعآ هللا ىلا تكشو اهدالوا

 قاسكلاؤةزمح مثداو اهبرك اهنءجرشو اهاوكشو اتادا# عمل هللا نا مق وت ةلداحلاوا

 مالكلا افكار" هك كرو احن معسبّلا وإلا نيسلاىف اهلادراعنب نع ماشهاو و حوا

 نورهظي نيذلا ## لاو>الاو لاوقالل #ريصب علل ناإ# باطلا بيلغت ىلعوهو |
 قطسما ىإ لك ]عشا ا لجرلا لوشنا راهظلا « مهئاسن نم ال

 هيف ممداعا نيح#أ مكتمىفو مرحم ىثا ءز اههيدشت ءاهقفلا هب قلاو رهظلانم

 ةزمحو صاعنبا ارقو نورهظَتن نورهظي لصاو ةياهاجلا لها ناميا نه ناك هنال

 © مهاهما نهام 9 ىهاظنم نورهاظب مصاغو هاظا نم نورهاظي ٌقاسكلاو

 هناو قاللعلا' رك ذا. :باتكلا كيلع لزنا ئذلاو هللالوسراب تلاقف ةنلع تمرح

 ر لاقف ىلا سانلا بحاو ىدلو وا

 هللال وسو لاقف ىلا هك ثولو قح ل كا اطدق ىدحوو ىتقاف هللاىلا وكشا
 كاش 1 كنأثفف صوا ىملو هيلع تمرح دقالا كارا ام

 ملسسو هيلع هللا ىلص هللال وسر اهل لاق اكو ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر عجارت

 ةسصصمل ناو ىلا ةدشو قدحوو ىتقاف هللاىلا رك تلاقو تفته هيلع تمرح

 ءاعسلاىلا اهسأر عفرت تلعجو اوعاض هيلا مهتمع ناو اوعاج ىلا مهتمه نا ارافص | :

 لزتاف مهألا كيلا وكشا مهللا لوقتو

 رح 5 هيأ 2 ىش ل كس , ةثئاع ثم مذ ماللسالا ىف

 0 لوا ناك اد ضر كس ناسا ىلع

 هللا ىنامج ىرضاىف رظنا ت

 0 كدح قرصا ةعئاع تلاثؤ هللاىاي كءادؤ

 ىلىعدا لاق ىح ولا ىضق الث تاسلالثم هذخا ىجولاهيلع لزت اذا ماسوهيلع هّللأىلص

 اهحوزف كلدا ىتاالوق هللا معمدق ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر هيلعالتف كحوو

 ةلداحلا تءاج دقل تاوصالاهعمس عسو ىذلاهلل دما تلاق ةشئاع نع 6« قل ةيالا

 لوقت ام عسا امو تيبلا ناجىف هتلكو ماسو هيلع هللاىلد هللالوسر ىلا ةلوخ

 ريسفتاماو # ةيالا هللاىلا كتشتو اهحوزىف كلداحن ىتلا لوق هللا عع دق هللا لزتاف

 كيداواو كيطاخو 2 ىا كلداجت ىلا لوق هللا ععسدق ىلاعت هلوقف ةيالا

 اهدحوو امقافو اهل ا ةانش قإ 5 هللا ىلا كت هنو اهجوز صسءاىف ىا اهحوزفف

 هيح أشم ع نا ىا 4 عم ع هللانا ِك مالكلا انك دكا نع ا 3 0 عسل هللاو

 نيذلا 2 ىلا لاتقار اهظظلامذ مهي هبل وكت شن نع ىا 7 ريصل 3 ا عرضتبو

 نهام 2 انماهما روهاظك نكنا نه نواوش ىعا 0 3 ا ن“ مح ا نو .هااشا

 | تلاقف هيلع تمرح ملسوهيلع هللاىلص هللالوس

 | هللالوسر هجو نيرث اما

 ايكتيحا ع (مرواحنمعس (ةلداغلاةروس) هللاو ) هوركملان. 44 ١96 رح اهنام رهظت 2 هتو]

 عجراذا روحنم مالكلا |

 عصا 1 عع هللا نا )

 م ا -|| ىروكش
 ( نورهاظي نذلا ) هلاحب

 ىزاجحح نورهظي مصاع

 نورهاظب مهربغ ىرصلو
 برعال جاوت ( م ؟ت)فو

 لها ناسعانم ناك هنال

 راس نودةصاخ م6ميلهاح

 مهماجوز (مماسن نم) مثالا

 مهلاهما ) مهاهمأن 5 هأم ١

 يراج لوالاو لضفلا

 عرضتس (هللاىلا 5 9

 اها ناستل ىلاعت هللا ىلا

 (كرواحت معسل هللاو )

 انكشنخا ضو امكت واخ

 م١ (ريصب) الاقل ع.يعس هللانا

 ةاوذ نا كلذو اهرماب

 نب كلام ن ةيلعث تش

 تناك ةيراصنالا مول أ

 ىامم هب ناكو ىراصنالا
 سا نا داراف نا نم

 قال ل لع انهي
 هيلع تاق لششتلا اه.اع

 تدرذ نا لاقو بضغف

 لعثا نا لق تيبللانم

 ىعا رهظك ىلعتناف كب

3 
 نا وهو ( مهئاسنأ نم

 هلامال لجرلا لو

 نورهاظي نذلا )

 ا لك 3 ع ااتسأ



 ىهوةيئدمةاداحلاةروس#

 # ةبآ نورمثعو نانثا
 ( ميحرلا نمحر لا هللا مسيل

 ىلا لوف هللا عب د0

 <ىرقو كر واح ( كلداحن

 ةلمأ تنب ةلوذ مواهب

 تماصلا نب سوا ةارما

 ىلصت ىهواها رةدامعىخا

 لف مدجلا هك نك

 بضفغفتباف اهووار نش

 هللال وسرتنافاهنم ىهاظف

 تلاقف ملسوهيلع هللا لص

 اناو ىنحوزت اسوا نا
 الف ىف بوعرص ةباس

 ىاىطب ترثثو ىنسالخ

 هماك هلعىباعح ىدلورثك

 هيلا 3 تلاقامنا ىورو

 ند
 لأ عيخت نأ و اوعاض

 ناءارافص

 هيلعهللا ىلص لاقف اوعاح

 ىدكصاىىدنءاهملسو

 تدهرح اهللاق هناىعورو

 م هللال وسراي تلاقك هيلع

 وبا وه اماو اقالط ركذ

 ىلا سائلا بحاو ىدلو

 تلا هيلع تمرح لاَقف

 ىدح ودل
 هللا ىبص هللال وسر لاق الك

 هيدذلع تمرح ملسو هياع

 031 تلاد ككشر عفض

 هانعمو هناش ىف ( اهحوز

 ىتلالوق اعدل 00 ْ

 نيكو ةلفث“"

 تدهرح دقالا كنظا ام لاَقف ةءاهاجلا لها مدلك اب الاو راهظلاناكو لاقام ىلع |

 لسفت ةشئاعو ماسو هياع هللاىلص هللال وسر تئاف قالط كاذام هللاو تلاقف ىلع |

 0 ىتدم قابلاو 0 لوالا 0 5 ةيندم 0 ةروس
 « نورشعو نان اهياو #

 اا : 3
 اهحو وف كلداح

 د

 « ثالثو ةتامعلراو ةبآ نو رشعو اناا ضو ةِسادم هدا رار ا

 * افرح نوعستو نانثاو ةثامعبسو فلاو ةلك نوعبسو

 -4 6 رلا نمحرأ م 2 ه0 - , 8 أ 3 ا هللا 0

 تنب ةلوخىف تلزن © اهجوز ىف كلداحن ىتلالوق هللا معب
 هب ناكو ةكفاعلا نب ةدابع وخا تفاصلا نب سوا اه> وزو ةلمح اهعبا

 مدن مث ىعا رهظك ىلع تنا اهل لاقف هيلع تباف اهداراف مسجلا ةنسح ىه تناكو ما

 دق #9 لجو نع هلوق

 ةينغ ةباش اناو ىجحوز تماصلا نب سوا ىحوز ن نأ هللال وسراي تااقف 0 0

 د هاطا ع ريكو ىلها قرفت و ىنايش ىنفاو ىلام ل اك | اذا

 ماسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لاَقف هب د ىشمسو هاناو 0 ئش 0 لهف مدن دقو

 ىد لامو لها تا

 20 (6تمرحل رهالا ةثالث ىوجم نم نوكي ام هلوق ريغ ةيندماهلك ىهو ةلداحلا اهيفركذي ىلا ةروسلانءو 0

 | | # نوعسن و نانثاو ةكامعستو فلا اهفورحونوعيسو ةثالثو ةئامعن ,رااهتالكو نورشءون اتا اهتابا ةكم اهنافمهعبار ١

 ا كربخ انا لق هللا ععمدق لوش ( هللا ععمدق ) ىلاعت هل وة ىف سامع نان 000 انساو 4 ميحرلا ن نمحرلا هللا مس 0

 20 ناشيف 0 1 ا ىتلا لوق )

: 
08 



 ( سا «هاخ واق )
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 هت +9١ خس ور !اوعباسلا را

 | تاع < تقلا 25211 ورا ىف لصالا نا ىلع اليل ىرقو 1 تادبامت ماللاق

 نليغحا ةلسوو ةللا"اونما نيذل | ن نم بتك ديدحلا ةروس 0 ند تال هلل

 0 00 رصعلا ةدلض ىلا راهدا فص ند رابع لمع طاريق طاربق ىلع

 | نيطاريق ىلع سعشلا بورغ ىلا رصعلا ةالص نه ىل لمعي نم لاق مث طاريق

 أ رجالامكل الا سعشلاب ورغ ىلا رصتملاةالص نم نولمعي نيذلامّتاف الا نيطاريق
 0 لجو عطا لاق ءاطع لقاو المع رثك ١ ن# اولاقو ىراصنلاو دوهلاتبضفف نيتىم

 ]| هيطعا ىا تّنش نم هب بيصا ىلضف هنا لاقال اولاق ايش مكقحنم مكتلط لهو |
 [ومم هلع هللا ىلص ىلا نع هنع هللا ىذر قى رعشالا قدوم نا نع 20خ) تع

 00 هل 5-0 اموو 2 3 - دك دوهلاو نيسلال ثم لاق

 ّ 1 0 0 0 ةش اوامعا اولمفنال 1 لاقت لطا انلعاو

 تطرشىذلا مك كلو 00 هيف اولمعالاقف , ريق علا ب نيرخأ ر ءأتسا و اوكرتو

 لطاب انلمعام اولاق رصملاةالص نيح ناك اذا ىتح اولمعف ر>الانه مهل

 قبام ناف مكل هش اولكا لاقف هيف ع ىذلا رحالا كلو

 2 ايامك ذا اموت 0 الاخ تمي وكي راهقلا' وذ
 سل تب م 4هفن وامعف ممول ت5 تاق ع ا

 مهلثم كلذف 2 0

 ملعا ىلاتو هناحس هللاو

2011100 

 د ع سل مس سس 0 ص تس
+ 
 " د



 نادل كلا نما)
 الا ) ةدب نم الو اوللسإ

 نه ةففخم نا ( نوردَش

 نوردبالهناهلصا ةليقثلا
 نوردشال ناشلانأ ىنعي
 ( هللالضف نم ءىشىلع )

 رك امم ايش نولاسالىا
 نيلفكلا نم هللا لضف نم

 © تان لال ين لع 0 يباتكلا لها # ءاللاف نونلا ماغداب ملعينالو |
 مهنال هليئنم نونكمتالو هلضفنم ركذامم اًنيش نولانمال هنا ىنعملاو ةففَحْلا هنا

 نع الضف هلضفنم 'ىث ىلع نوردشالوا هب ناعالاب طورمشم وهو هلوسر اونمؤيمل

 | لضفلاناؤ# ةلوق ءذيؤيو اودارا نك اهتوصخف حوتلاوهو هضع]فف اوفر
 | ' دقتسي الكل ىضملاو تدي تح ريغألا لق # ملظعلا لضفلاوذ هللاو ءاشي نم هْنتْورب لادم

 | نوكف هنولامالو هللال ضف نم ءىثىلع هءنونمؤملاو ىلا ردشال هنا باتكلاالها

 | نونلاتمتداوتفّدح ةرمهلا ناههح وو ملغنالبل ةئرقو ملميالثل ىلع افطغ لفل نإ

 | مهرجا نوتؤي كتئاواهلوق باتكلا لهانم نهؤيملنم عمسامل لبق © باتكلا لها
 مل مهنال ةرفغلاو روتلاو ١ نباتكومكباتكب هناال نيتسمم هرجاهلف مكباتكب انم نما نماما نيإسحلل اولاق نيتىح

 هللاىبصهللال وسر اوذمْؤإ | لها ةل_صالو ملعياىا ملعيالتل لزف انع مكلضفاف كرجاك رجاهلف نا

 | الأ 9 نينمؤملا اودسحو_ملسو هيلع هللا لس دمج اونمؤيل نيذلا ىعي تاتكلا

 نيرجالا اناعج ىنمملاو # هللالضف نه ئثىلء #9 نوردقال مهلا ىنعي * نورد
 الو مهلرجاال مهنا هب اونمؤيمل نيذلاملعيل ماسو هيلعىلاعت هللاىلص دمحم نمآ نمل
 نيتيم مههرجانوتؤي كئلواباتكلا لها ىلتهىف لزئال ليقو هللا لضف نم بيصن

 هفرصت و هكلم ىف ىا 3 ياتكلا لها ملفيالثل لزق نيلسملا لع كلذقمتف رجالا ةدايزب نيلسملا ندع اورمفا
 هدابعنم(ءاشي نمهسؤي) ١ ىنمب 4 لضفلاناو » هللا لضف نم ئئىلع نوردقبالزا مهنم نينمؤملا ىندي
 ( ميظملالضفلاوذهللاو ) ١ دحاولا رجالا نوكينا لمتحي ليقو قئالخلا عي ىلع مكلضف هناف هب مكصخ ىذلا
 ملعا هللاو لجرالاو ىدبالا عاقب ىت انم جر نا كشوب دوهيلاتلاةليقو نير>الانء كا

 (باتكلال ها ) ماعي ىكل ةو.لاهللالضف نر اذ_ه ىلعف هب الامذه هللا ل زئاف هاوزتكا لان جرخالف

 هءاحصاو مالس نإ هللادع | للاديب لضفلاناو هلوق وهو ماسو هيلع للاىبص ادم ىنعي © ءاشي نم هينؤي 9
 هد ل2 نيرش ال) * مظملالضفلاوذ هللاو 8 راتخم رداق هلال ءاشينم هينؤي هفرصتو ةكلمىف ىا
 هللا ب اوننم (هللالضفنم || هيلع هللاىلص هللالوسر تعمس لاق امهنع هللاوضر رمع نبةللادبع نع ( خ )

 باوثلا ( لضفلا ناو ) | رصعلاةالص نيباك مالانم مكلبق فاسنجت مؤاَشامنا لوشب ىبثملا ىلع مئاقوهو ملسو
 ( توي شادس) ةماركلاو || اوزجيمت راهلافصتناىتح اهب اولمعق ةاروتلا ةاروتلا لهاىتوا سمشلا ب ورغملا
 ناكن٠ (ءاشي نم ) هيطمب || اوزجحت مث رصعلاةالصولا اولمعف لصتالا ليجتالا لها قوامث اطاريق اطاريق اوطعاف

 (لضفلا وْدَّللاو) كلذاالها || نيطاريق انيطعاف سمشلابورمغ ىلا اناممف نآرقلا انينوا مث اطاريق اطاريق اوطعاف

 لع (اهلطملا ) .نماوز | اتطغاو نيطاديت نيطارق الو تطل نيباتكلالها لاقف نيطاريف
 ةءاركلاوباوتلا.نينءؤملا َ لاق ال اولاق ايش مرجان. مكتل له ىلاعت هللالاق المع رثكا نحنو اطاريق اطاريق
 نيذلااهياي هلوقنمتازن | نيب ا مثالانم الخنم لجاف مكلجا امنا ةياور ىفو ءاسشان. هيلوا ىلذف وهف

 ناشف انهه ىلا اونمآ || لمعتسال حرك ىراصنلاو دوهيلالثمو مكلثم اهناو سعشلا بويغىلا رصعلاةالص
 فصن ىلا دوها|تامعف طاربق طارق ىلع راهنلا فصنىلا ىل لمعي نم لاقف الامع

 رصعلا ةالص ىلا راهنلا م صن نه ىل لمعنم لاق مث طاريق طاريق ىلع راهنلا

 ماع مهعفنس ملف م را وهم ع

 0 يك هل نع

 فطع(لضفلان او ) طق

 (هللادس )نو رده النا ىلع

 رذقلا ثيح مالسنبهللا دبع
 هءاككا و بك ا ىلع

 دحاو رجامكلونيرجا انلناب



 باط+ل !(اونما نيذلااهياا)

 هللا اوقتا) باتكلا لهال
 ىبهد#ح (هلوسر يل

 (مككؤي) ملسو هيلع هللا

 نيييصن ( نيلفك ) هللأ

 هتللع هللا ]15

 هلق نع مكاماو ماسو

 ةماقلا موب (مكل لمحو)

 | روداوهو(هيزوث.متارون)

 مهرون هس هلوقىفروك ذملا
 ل ةيالا

 محرروفغهللاو) مكبونذ

 ملعيل ( ملعي الثل

 رفغيو )

 اونما نيذلااهيااي ) ىسع

 هللا او_ثخا ( هللااوقتا

 هلوسرو هللا مكن اميا ىلع

 (نيلفك) يطع (مكتؤي)

 نع ) هنمحر ند ) نيفعض

 لمجنو ( ا هناوت

 نيب ( هءنوشمت ارون مكل
 طارضلا و كعو نلكلا

 ف مكبونذ ( مكلرفغيو )
 ( روفغ هللاو ) ةيلهاجلا

 نا ( محر ( بان نم

 )م اعبالثل الثل) هب وتلا ىلع تام

 انورشءلاوعباسلا ا

ْ 

| 

 هن
 ليلا # اونا نذلا اهااي#

 | ناؤألا نيبصن *< نيلفك مكتؤي # مالسلاو ةالصلا هيلع دم «هلوسنب اونمأ آو
 | اوباثي نا دعسالو هلق نمي مكتامياو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحت مكتامال هك تحر

 اوناكنيذلا.ىراصنلل باطخلالبقو مالسالاةكربب اخوسنم 0 قانا, تدلع
 آ]| رونا تن هلوق ىف'روك ذملا ديرب م + نوشمت ارون مكل لمحيو# هرصع ىف

 هللاو## ىصاعملاو رفكلا # مكلرفغيو # 00 انج 3 +ب كلب ىذلا ىدهلا ١

 ملعي ىكلو ماعيل 'ئرق هنا هديؤيو ةديمالو اولعتا ى

 نرخالا ىنعي اهتياعر قح اهوعراش نوطاصلا اهعدتلا ينمي اهوعدتبا هيابهرو

 ءاغشا اهوعدّسا نبذلا ىنعي مهرجحا مهم ونما نيذلاانيب اف مهدعل نه ؤاح نذل

 هيلع هللا ىلص ىنلاثعبالت مهدعب نم اًؤاج نيذلامهو نوقساف مهنم ريثكو هللاناوضر

 ريدبحاصوهتحايسنم حاس ءاجو هتعموص نم لجر طحت ليلقلاالا مهنه قبب ملوماسو
 هلوسرب اونما و هللا اونا اونما نيذلاامااي ىلاعت هللالاقف هوةدصو هءاوثم اف هريد نم
 دممحم مهناعابو ليجنالاو ةادوت او سب مهناعاب نيرجا هتحر نم نيلفك مكتؤي

 مهعايتاو نأ رقلا هنا ن نو ارون مكل | لمجمو لاقو هلمهقيدصتو ملسو هيلع هللا ىلص

 نوردّهالنامكب نووهيشتي نيذلاباّتكلا لها ملعي الل لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 مطها موقلاقو سابع نبا ىلع افوقوم ٌقاننلا ةحارحلإ الإ هنأ لضف نم 'ىم ىلع |

 ا ولا اوكرت رب مهنا كلذو اهوعدّسا ةيئايهرو لاقمث ةمحرو هلوق دنع مالكلا

 ىنعي اهوءراق ناتخلاو ةبانلا نم نلاشلاب مر |ركاو را قيرشو نرحا

 مو مث رجا مهنم اونما نذلا ا ِ ف روك ذمريغنع ةناثك افاغر ؛,ق> هعاط لاو ةلملا

 ةيناهرلا اوعدساو اولدبو اوريغ نيذلا مهو 0 ريثكو ةحّرلاَو ةقارلالغا

 ءاغتبا نكل مهيلع اهانبتكام ليوأتلا اذهىلع هللاناوضر ءاغتنا هلوق ىنمم نوكيو
 ىلا لوف ب أي 1 ا 00 عابتا 1 وشو ا 0 وضد |

 7 0 0 دهم ىف ولالا اعز ىو وع اونمآ نرذلا اهي

 # هتوحر نم 0 نيدصن ىا *نيلفككتؤي 9, 8 ملسوهةم لعمهللا ىلص دمحم ىنعب ة«هلوسر

 نا رقلاو ملسو هيلع هللاىلس دمحتو ليمضنالاو 0 مكلاجال نيرجا مككؤي ىنعي

 ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللاوضر ىرعشالا ىموم ىنانع 49

 ملسو هيلعهللا لص دمحم نما و هيي نما باتكلال هانم ل احر نارجا مهل ةثالث
 اهبداف اهؤطي ةما هدنع تناك لْخخَرَو هللا قحو هيلاومقح ا كولمملا دعلاو

 مكل ليجحيو# نلت <> هلف اهحوزتف أهقتعا مث | ييلعل نسحاف ايلعو اهنا نسحاف

 ىدهلاوه لقو 3 رةلاوهرونلا سابع نءالافو طارصلا ىلع ىعل 13 هبنوشمت ادوغ|

 فاسام ىا # مكلرفغيو # هبنودت# نيدلاىف اكناو اللبس مكل لمحت ىا نايبلاو

 ماعيالتل مر روفغ هللاو 3 ماسو هيلع هللا ىلص 1 ناعالا لبق مكيونذ ن*

 © لفات)

 أ هنع كاهن اهف 6 هللا اوتنا# ةمدقتلا

07 



 هند هك مو رك ً

 عايتالا لاح نع نوجحراخ © نوقساف مهنم ريثكو |
 هللا ىلص ئسدع نرد ور ةيناهرلا 000 نيذلامهو نوقساف مهم كو 9

 هللال وسر ىلع كلحب د لاق دوعسم نبا نع ىلاعثلا .دانسأب ىوغلاىورو# ملسو هيلع

 نيعيسو نيتنثا ىلع مكلبق ناك نه فاتخا دوعسم نبالي لاسقف ماسو هيلع هللا ىلص

 ىسيع نيد ىلع مهولتاقو كولملا تزاو ةقرف نهرئاس كلهو ثالث اهم اجن هقرف
 مهنارهظ نيب اوميَشناالو كولملا ةازاوم ةقاط مهل نك مل ةقرفو مهولتقو مهوذخاف

 نع هللالاق نيذلا مهو او.هرتو دالبلاىف اوحاسف ىسع ندو هللا نيد ىلا م6 وعدي

 ىب نما نم ملسو هيلع هللا ىلص لاق مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا ةيناهرو مهف لحو

 هنعو # 00 هلا مهكتئلواف ىل 0 اماعرقحاهاعر دقف ىنءثاو ىنقدصو :

 له دبع مأ ناي لاق راح 0 0 لع لوس لا لوسو تو تنك لا 5

 لها مزهف مهولتاقف ناعالا لها بضغف ىصاعملاب ن 1 نقع دف 0 مهيلع

 قو انوتتف ءالؤهل انرهظ نا اولاقف ليلقلا الا مهنه قب ملف تار ثالث ناميالا

 اندعو ىذلا ى وا هللا ثعس نا ىلا ضرالا ىف قرفتنل اولاعتف ىلا هت هيلا وعدب دحا

 هيابهرلا | 0 0 انا ريغف اوقرفتو ماسو هيلع هللا ىبص ادمح نوعي د

 ا "اف ىلا اهوعدتنا ةياهرو ة هبا الا هذهالت مْ نفك نم ممر هناك كس نم مه

 نباايماس و هيلع هللا ىلص لال 6 هرد>ا املع اون نذلانم ىا مم اونما ١. نذلا

 داهجلاو ةالصلاو ةرجفلالاق ملعا هلوسروهللاتلق ىتما ةينابهرام ىردنا دبع ما

 هيلع هللا ىلص ىلا نع سنا نع ىورو ان عالتلا ىلع ريكلاو ةرمعلاو حلاو موصلاو

 سايع نانعءو هللا ليس ىف داهطا ةمالا وده ةياهرو ةيناهر ةما لكلنا لاق ملسو

 مف ناكو ليحنالاو ةاروتلا اولدب مالسلاو ةاللصلاهءلع ىسع دعب كوله تناك لاق

 متهجولمهكولمل ليقف هللاندىلا منوعدبو لبحتالاو ةاروتلان ورش نونمؤم ةعامح

 ضرعو مهكله مهعمل هيف نمت اهث اولخدوا مهودتلتقف مكياع اوقش نيذلاءالؤه

 ىلا نوديرتام اولاقف اهنم اولدبام الا لّتالاو ةاروتلا ةءارق اوكرتيوا لتقلا مهيلع

 هيف انوعفرا مث اناوطسا انلاوثبا مهنم ةفئاط تلاقف انسفنا مكفكت نحت انوعد كلذ
 عسن انوعو تلاق ةقئاطو مكيلع درت الف انبارشو انماعط هب عفرت ايش انوطعا م

 انولتقاف مكضرا ىف ائيلع مثردق ناف شحولا برشي اك برمتنو مينو ضردالا ىف
 مكيلعدرئالو لودلا رو راب الإ تو ىقايفلاىف ارود ا اونا مم ةسالط تلاقو

 كئاوا ىذف كلذ اولءفف لاق مهبف ميمح هلوالا لئابقلا نم دحا سيلو مكلع رمالو

 لوَش لدرلا لم تاكا اوريغ ل مع نعد موق فلخو ىسع جاممم ىلع

 ذا م ارود ذخم'و نالف حاس اك عنو نالف دعت ديان نالاق ناكمىف نوكت

 لجو 3 هللال وق كلدن م اود د ناعا مها ملعال 18 * ىلع مهو نالف

 نورفاكلا (نوقساف مهنه

 رهو ةدا.علاو ناكعالا

 ىسعند اوفلاحم ملنيذلا

 ا قبو ميسم نإ |

 لهاى الحر نور دعو
 هللا بص ىننلا ىلا اًؤاح نعلا

 هنأ ا و ماس و هيلع

 1-5 ) هئمدوف اوالخدو

 ناب_هرلا لف ) ميكدم

 ورئاك ) نوة.ساف (

 ند اوفلاخ نرذلا محو



 0 ا

 معا اقل م0 بط راكم

 ةناينهر اوعدشاو ةردش

 اهو>رذا ىا اهوعدتا

 اهور ذو مهسفن ا دنع نم

 مل ( مهيلع اها انتكام)

 الا ) مهياع ن 42 اهضرفت

 ءانثتسا(هللاناوضر ءاغتنا

 منكلو ىا عطقنم

 تاناوشواءامتلااه وغانا
 (اًنياعرقح اهوعراش )

 ةياعر رذاناا ىلع بحب 3

 هللا عم دهع هنال هرذب

 نيذلا ان 5 هثكت لال

 ىا (معه رجا مهنم او

 نيذلاوةمح رلاوةفآرلا لها

 مالسلاهيلع ىسع اوعثا

 0 او 3 نيذلاوأ

 ىلع ا .ةقو ) ضع رثأ ىلع

 انقدراو انتا (« مهراثآ

 ريغ لل_سرلا ءالؤه دعب

 يسع مالسلا هيلع دع

 هانطعا (ه اني ومص نبا

 ىف ا محو لالا (

 اوعبتا(موعنا نيذإا بولق

 ةقر ( ةفآر ) ىسع 5

 ا مهضعل فاطعي ا_فطعتو

 ؛ 6و  اهفاويهرتل رويدلاوعماوصلااهل اودعا ( اهوعدتاةيناهرو ) اضعن مهضعل محرب (ةمح رو) ضع ىلع

 لاو هللااض ربلطالا (هللاناوضر ءاغتباالا) ةينابهرلا مهيلعانضر فام (مهلعاهانتك ام)ىدوهبلا ساوب ةنتفنماوجاو

 (اهوعراف)ةرئابهرلا يلعاضرفولو ةينابهرلامهيلعانض رفا مهيلعاهانبتك امهللاناوضرءاغتباالااهوعدتبا!امواهوعدتبا

 نيم مهباوث ( مهرج ا )نابهرلا نم (مهنم اونما نيذلا) انيطعاف ( ان اف)اهظفح قح (اهتاعرقح) ةيناهرلا|اوظفحاف

 ]مدالاع اع ا 1 1 1 وراتب اىا معن 5 .ةقو

 ١ ىنقملا لسرلاناذةيرذللال لس رلان ٠ مهلا السران نمومهار مادونا ريضلا و

 أ ليطربلا صا نمنوها ه سمعأ 9 ةرمهلاعفب 'ىرقو . لح الاهاننا و ذب ةيرذلا .٠ ن* مهل

 | ةحرو# ةلاعف ىلع ةفا ءر ىرقو # ةفار هوءعبتانذلابولقىف انامحو 9 ىمحتاهنال
 7 اهنا ىلعهعدتمم هسايهروا اهوعدتا هيلاهر اوعدتاو ىا اهوعدتا هينايهرو

 | نابهرلا ىلا ةبونم سانلانع عاطقنالاو ةضايرلاو ةدارعلا ىف ةغلابملا د تال 0

 أ ب اءاهانعب ذام © مهيلع اهانبتكام 9 ناكرو بكارك بهار عمجوهو نابهرلا
 ١ ليقوهلاناوضر ءاغتبا اهوعدتبا مهنكلا و ىا عطقنم ءانثتسا © هللان 0 عسسل 0 7-1 -

6 

 | باقعلا عفدهنمدوصقملاباحتالا ىفذباكوهو اهب مهان دبعتا«ىنعمب مهيلعاهاذيتك امناف لصتم

 | لاشناالااه وعدت اهلوةفاا 2 وهو هللاةاض رص لوصح دري هنم دوصقملابدنلا ىف

 || اعوعرتخا مهناال الواب اوتاو اهوتدحساىنءع اهوعدتاوا اهيلا اويدنمث اهوعدتبا
 | لوقلاو ثيلثلامضب ات "1 اميمح اهوعراق © اهوعر افإ# مهنا ءاقلتن
 ]| نينلاانت اذ9 ا بنر ةالصلاهءاع دمت ىدكلار# ةمعحلادصق و داحتألاب

 00 الاهل ديس نانالا كلذ نءواهقوقح ىلع اوظفاحو علا نامعألاب اونا. اونمآ

 0 مه رجا #9 00 نيوستملا نك 3 مهن مواسلاو

  هاثعا و ميم نبا ىسبعب انيفقو 9 لا 0 وهو مم نبا ىسع ىلا ةلاسرلا

 || مهنا ىني #* ةحرو ةفآر 988 هنمد ىلع ىا 6# هوعبلا نيذلا بولق ىف اناءجو ليمتالا

 ١ هلبقامىلع افطع اذه سل © اهوعدتبا ةيئاهرو 9* ضعل مهضعنإ ند)وتب اوناك | كت ل 02

 ناريغلاو فوهكلاو لالا ىف مههرت ىعو ميسفنا لبق نم اهم اًواح مهنا ىنملاو

 لامعت-اوحاكنلا كرو كالا قاشملامهشقنا اوامحو ةتتفلانم اورف ةريدلاو

 ىا * مهيلع اهاننتك ام #9 كلذ نم للقتلا عم سبلملاو برشملاو ميطملا ىف نشحلا

 !' للازاوضر ءاغتبا اهوعدتبا مهنكل ىا هللا ناوضر ءاغتباالال# ع ارياف
 اهودست لو اج اطر ودح ةئاعإ ا 0 ع 1 ,اف
 ماقاو مهكولم نك قا واخمو ىتع ندب 0 دا لاو كلك اهنا رو

 كلذف ه اونم اف م اكو هيلع هللا, ليتم ادع اوكردا! ىح ا ىيدع نيد ىلع مهنه سانا

 ١ نيدلا ىلع ا تاج 5 رجا عهنم اونمآ نيذلا انت 50 هلوق

- 



 ٍإ

 (هلسرو) ةلاسرلاب (هرصتس نم هللا ماعلو ) ديدحلاب لمعي اموأ اهفَدل ! ديدحلاو الاةعانص نما مهئامتصو مهشيأعمو

 َّق هلوسر 0 لئاش 00 هللا عيل جاحز زلالاقو نردلا ءادعا اق حالسلا راسو حامرلاو فول لامعتساب 1

 ضرعّس نم شاحهنزعب طلرب ( زيزع) هتلمنع ض رءل ند نا هنوش عقدب (ىوق هللانا )مهن اا اف (بيغلاب) هلييس

 دشارملا ليس ناس ةديدلا ماكحالا روعسدو ةعل رمشلا نواق ناكل ةثاللثلا ءايشالا مده ناب ة.سانملاو هن رمصنل ١

 لدعلا لامعتسإو تدلل دعا نع 5-- 5 و لدعلا 4 1 0 و 0 8 وج نعضتب ود 3 و

 اريل ا دينك اوعو كيل را ا 2 000 ل 55 /

 0099 نيردبعلا نابل 7 مقيد 9 رو هرمصنم نه هللا ملعيا و# اهلا ديدحلاوالا ةمتصنمامذا 9 علال

 اليلعت نمضتن لاح هناف هلبقام هيلع لد فوذح ىلع فطعلاو رافكلا ةدهاجيىف

 1 « بلا هللاملعيل هلزناىا فوذحمل ةلسص ماللاوا
 أاو ةرصن ىلا رةتشال « زو 00 داران 4 كالاها ىلع ؛“ ىوق هللا نا 9

 00 اناس رادقلو # هيقلا ةمالا ب اون ا وحر ومس مسا و هل اوعفتنيا داهجلاب مد سها

 ليقو بتكلا مهلا انيحواو مهانًبفتساناب 6 باتكلاو ة ةوبللا امي رد قالا

 اناسرا مهيلع لددقو مهيلالسرملا نموا ةيرذلانف * مينف و6 كل [ناتكلا

 نأسن 6 كوذدعلاو خقتشملا قار طا ٠ نع نودحراخ 6 نوقساف مهم ا

 كَ 0 3 -

 هاكر اثك, فتك لاَ انلسرب مهراثآ ىلع 50 يالا ىلع ةلالدلاو د ةفلاملل ةلباقملا

 نءوأ ةيرذلا نق )م (

 ( مههارباو احون اناسرا

 ناوبا امهنالرك ذلاب اصخ

 الاثنا م ملع ءاساللل

 ) 00 َْق انامحو (

 (باتكلاوةوكا)اهدالوا
 نسانع نبا نعو ىجولا

 ماقلابطخلا امهنءهللاىضر

 ءايشالا هذه مهم اهو رار اند داق عا 4 هللا ماعباو هلع 0 ع

 هلك رو ةنيدرصس نو ئأ 9 ورطت نم ف ها لدول سانلا لماعتي
 لاقو بيغلاب عاطانه باثيو دمحم امناو ةرخ .الاالو هللااوري مل نيذلا ىا # بيغلاب

 هكلمىف * زيزع 9 هرما ىف 6 ىوق هللازا #9 هنورصببالو هنورصني سابع نبا
 ىلاعتهنا هانعم باتكلاو ةوبنلا امهتيرذىف اناعجو ميهارباو احون انلسرا دقلو 9
 جرا قذف نم بنمو 5 ويد و ةوبالا امّميرذ ف لمحو ةلاسرلاب مهاراو احون فرم 0 ىب دجوي الف باتكلاو ةودنلا امهيرذىف لعحو ةلاسرلاب مهارباو احون فرش

 قاسفللة لفلاو ةعاطلا نع 6 انيفق مث نوقساف مهنم ريثكو دهم ]#9 ةيرذلا نم ىا مهنف ١ ]9“ امهلسن نم الا
 ىا (مهراث | ىلعانيفقم) | تمتا نا ١ ىلا لوس كعل الوسر العب ىنملاو » السرب مهراث 1 ىلع 0 ائعسا ىا

 اناسر) ءاسالا نم ىضمنهو مهارباو حو

 لاسرالا ركذ مهلع

 رمت دنهم 0 نيلاسرملاو

 اذه ) نوقساف م

 مف ىا مهلا_ط ليصفت

 لطرلا عاب ىدتها نم

 (زيزع) هايلوا ةرمصن, (ىوق هللانا) ةحطلسالا هذهب ( بيغلاب هلسرو هرصْنس نم ) هللا ىري ىكل (« هللاماعيلو )

 اونمؤيملف اماع نيسمالا ةنس فلا هموقىف ثيلف ةنس ةئامنامم مدا دعب هموق ىلا (احونانلسرادقلو) ادعا ةمقشب

 ةنس نيعبراو نيتنلاو ماعكامو فلاب حون دع, هموقىملا ميهاربا اناسراو ( ميهارباو ) نافوطلاب هللا مهكساهاف

 اجلا مهفو ةاكيسالا'_مهيف ناو ( تاكل و رس مهارباو حون لسن امهلسنىف ( امهتيرذف اناءجو)

 ىلع انيفقمث ) لوسرلاو نكاتكلا :نورفك ( زنا ل نامكو) ل وتب زلاو تاتكلاب ! نسور مهنف )

 مهضعب ( انلسرب ) امهيرذىف ميهارباو حون دعب انفدراو انعبلا ( مهراثا



 ذحو الام اوقزر اذا ىنطملا حرفلا نوحرفب نيذلا نوديرب نولذيي نيذلا بحال لاق هناك روخف لاتخمب لك نم
 مهريغ نوضحيو ( لعلب سانلانومأيو ) هب نولخعي و هللاقوقح نع هنووزي مهدنع هتزعو هل مهلف ايندلانم
 هنع ىهن ام هتني مو «هاونو هللاما وانعوا قافنالانع ضرعي (لوتينمو) كاسمالاف مهنوبغريو لخملا ىلع
 نع (ىقلاوه هللا ناذف ) ىتالاب -*4 18 رف+ حرفلاو ؟نوربشعلاوعباسلا ءزملا» تئافلا ىلع ىمالا نم
 فيكف تاقواخلا عيجج
 هلامفا ىف ( ديملا ) هنع
 ىندموه كريب ىنغلا هللا ناف

 السوائل سرادنل) اشو

 ىلا ةكئالللا انلسرا: ىغإ
 ججحلاب(تانيلاب) ءاسنالا
 مهعمانلزناو ( نارجملاو

 ولا ىز ا( ناتكلا
 ءانغالا لسسالا ل
 مهعم هلوقل ىلوا لوالاو

 مهيلع لس ءاسالا نال

 ىور (نازيملاو)باتكلا

 ناريملاب لزن ليري_> نا
 سم لاقو حون ىلا هعفدق

 موقيل ) هباونزي كموق

 أ

 مهيب اولماعتل ( ساللا

 (طسقلا) ءافّشساو ءاشا

 ادد>ا دحا ملظيالو لدعلاب

 لو لف (ةدظ

 ةسمخ 31 ةنلا نم مدا

 ناالتسلا دي دح نه ءايشا

 ةقرطملاو ةعقيلا وناتيلكلاو

 رااهعمو ىورو ةربالاو

 ا انلزنا نسحلا نعوزاعسملا و

 ناي هيك ءاعلس كانط

 عاصم ىف (سانلل عفانمو)

 ناميالاٌن ع ( لوتب نمو ) هنو مالسلا هيلع دمحم ةفصّناقتكب ةاروتلاف ( لخعلابسانلانوىمأيو)
 نامالانع ( ىنةلاوه هللاناف )

 - هيف اب (نازيملاو) باتكلاب ليربج مهياع انلزناو ( باتكلا مهعءانازناو ) تامالعلاو ىهنلاو سمالاب ( تانيبااباناسر
 ةديدش ةوق ( ديدشسأب هيف ) ديدحلا انقلخ( ديدحلا انلزناو ) لدعلاب ( طسقلاب سانلا )ذخأيل( موقيل ) لدعلا
 كلذريغو دربملاوسافلاو نيك اكسلا لثم مهتعتمال( سانلل عفانمو) ”لاتقلاو برعلل ديدشسأب هيف لاقي رانلاالاهنيلتال

 )0 وذل 9 ىلاعت لاق اك لدعلاهب ماقوقوقللاهب ىوستل © نازيملاو # لمعلا باؤض |

 «سانلل عفانموإف هنم ةذخت بورحلات الآ ناف © ديدش سأب هيف ديدحلا انلزئاوإ

 نولخعب نيذلا بح ال هللا و ىتعااو اهاقامع ٌةَقلعَتم ةباالا هذه ىلق 6 لئعاا,سانلان وص أيو |

 مللاو ءاملاو راناو ديدحلا ضرالاىلا ىئسلا نم تاكرب عبرا لزتا هللان هعقرت لمح"

 ديدحلا مهل ج رخا ىللاعت هللانا كلذو ديدخلا انثدحاو اناشنا نمي انه انازتا:لبقو |

7- 

 01 د رح ادنموا انلاشدب نضي لاملابلاتحماناف لاتخم لكم لدي لئتلاب سانلا نو سمأيو
 اانا نع ضرع نمو ءانعمنال «ديملا ىننلاوهدهللانافلوتب نمو 9 هوس هيلع لولدم
 | برقتلاب عفتتيالو هركش نع ضاسعالا هرضضيال هتاذىف دوم هقافنانعو هنعىنغهللاناف
 | نباو عفان أرقو قفنملا ةطصل قافنالاب ىمالانإب راعشاو ديدهتهيفو همعن نه ئشبعيلا
 ]| متالالا ءايبنالاوا ءايينالاىلا ةككالملاىا © اناسر انلسرا دقل #9 ىنقلا هّللاناذ صاع

 | نيو قملا نييبل « باتكلا مهمم انزناوإ» تارججلاو ججحلاب © تانييلاب»
 ا

 0 ري لكو 00 0 0 الإ نانل] لزا لقو..دادعاب ضالاو ناسا لانا هلاراو # ظسقلاب ىاتلا ا

 | لاق اك ءادعالا هب عفدتو ةسايسلا هب ماقتل لدعلا هب داريا زوجيو مالسلا هيلع
1 

 هل

 هللا ليس ىفهنوقفتيالو ه.نولذعإ مه دنع هتنعودل يطل ايندلا نماظحو 0 اوقزراذا ديرب

 مالك ةب الانا ليقو لخعلاب سانلان وماي ىتح هب اولخم مهنا مهفكيالو ريا ءوجوو
 اولخو لس و هيلع هللا يصدح ةفص اوك نيذلادوهيلاةفصىفا لاو هلبقامب هل قلعت ال فن اتسم
 ىا # ىنغلاوه للاناف #9 ناعالانع سابع نبا لاق # لوتبنمو * هتعن ناس
 # تانبلاب انلسراثلسرادقل #8 لحوزعهلوق ©هئايلوا ىلاىا # ديلا #9 هدابعنع
 ماكحاللل نضتملا ىإ 5 باتكلا مهعم انلزناو ف ججحلاو تايالاو تالالدلاب ىا
 وه نا ٌريماب دارملا ليقو لدعلاب انماو ىا لدعلا ىنعي * نازيملاو #9 نيدلاعئارشو
 3 1 : ا

 1 «©طسقلاسانلاموقيل 9* هلوقوهو اضيا لدعلاىلا عجري وهو امم نزوي ىتلا ةلالا
 || هيلعمدا عم لزتا ىلاعت هللانا ليق © ديدحلا انلزناو له لدعلاب مهنب اولماعتيل ىا 9 . 53 : 5 م 4

 نا نع ىورو نيتلكلاو ةقرطملاو نادنسلا ضرالاىلا طيها امل مالسلاو ةالصلا

 07 لا اا

 هند ةديدش ةوق ىا # ددش أ هش #3 هماهلاو هيحوب ةّتعئص مهملعو نداعا ا نم

 هنمو ىا 0 سانلل عقانمو #2 برغلاةلا صو حااسس هيمو عقدلا 3 2 ةنح

 (ام)
 انكس رادقل) ليزحلا ىزخمو ريسلا ركشب هلاعف ىف دومحلالاّشو هودح و نم (ديجلا)



 عضومىف وهو حوالاف (لئانسك .فاالا )دوال ت0 باوالاو ضاصمالا نء ( اق الو)

 باتكىهءابلاو كلذريدقتىا ( كلذنا ١) سفنالا قل نا لبق نم (اهاربن نا ل. نه) حوللاىف ابوتكمالا ىا لاحلا
 اونزحت (اوسأت الكل ) هلوش هيف ةمكحلا نيبو كلذ للع مث دابعلاىلع اريسسع ناكراو ( ريس للا ىلع )
 (؟1ن ابد روختلا لا_:ةاحرف(اوحرفتالو) امو ةيفاعلا نم وا اهتعسو ايندلا نم (مكتافام ىلع) كيفطيان زح
 ئثلكنأ مئلعاذامكلا (ديدحطلاةروس) ىنيناينالا نم مءاجىا <24: 180 زظظ- كانا ورمعوبا ءاتبالا نم ؟اطعا

 ىلاعت هللا ماع ىفةتبثم حوللا ىفةبوتكمالا« ب اتكففالا# ةفآو ضرك 6 كسفن ا ىفالوإ#
 هتيث نا © كلذنا 8 سفناللواضراللواةبيصلل ريشلا واتا 86 اهأربن نا لبق نم

 تيناىا «اوسأتاليكل *ةدملاوةدعلا نعهيفىلاعت هنانتسال © ريسب هللا ىلع 8باتكىف

 هللاكاطعااع 651! ااو> رفنالو #9 ايندلامسن ن.# مكتافام ىلع اونزحتالثلبتكو

 لداعيا نايتالانم مكاناامب ورمعوبا ًارقو ىمالاهلعناهردقم لكلان العن ناف اهنم
 اهْواَم واهاوصحاماو اهعابطو تياخاذا اهقحل امتاوفناب راعثاهفلوالا ىلع ومكتافام

 لقهللادنغبوتكم ردهم

 مكحرفوتئافلا ىلع اسا

 6 ننال آلا لع

 مآ ةلامم الل دوقفم ةدع

 هدقف دنع هعزد قاف

 كلذ ىلع ةسفقل نطو هنآل

 قالا ةرذ ال لودر
 سل وهلم دنعهح رف مظعا

 ىلاعت هللا مال مياسنلا نع عناملاىسالا ىنن هن دارملاو اهيقبيو اهدج وي بيس نم امهلدبالف
 « روح لاتخم لكس الهللاو 9 هلوقب هبقع كلذلو لايتخالاو رطءالبجوملاحرفلاو
 نواخكتا نيذلا #8 ءارسلازف ءارشلا خلا ىف هتفن تنم نالت

 # باتكى الا## دالوالادقفو ضاسمالاىنمي #4 مكسفناىفالو## راغلاصقنو تابنلا
 و ضرالا قل نا لبق نم ىا #4 اهآربن نا لبق نم #9 ظوفحلا حوللا ف ىنب
 ئا 6# ريس هللا ىلع كلذ نأ © اةبضصملا اني نا لبق نم سابع نبا الاقو شسفتألا

 اونزحمن ىا # اوسأت الكل 96 لجو نع هللاىلع نيه هترثك ىلع كلذ تايثا
 مكاطعاىا ؛ مانا اب #9 اورطبسالىا # اوحرفتالو ف ايندلا نم 6 ككافام ىلع
 نرطاو 1 حرفلا اولعدا نكلو نزحمو حرف وهو الا دحا نلدل ةمركع لاق

 ع حرش وهو الا د>١ا

 دنع نزح و هدصت ةعفنم

 ىنذي نكلو هءلزم# ةرمضم

 اركش حرفلا نوكي نا

 مذي امناو اريص نزحلاو
 ىفانملا عزملا نزحلا نم

 هب لزنت 'ةريضم دنغ همست كلك دحا قم ام تلق نا فاقكللا ككئاص لإ ار
 لهذي ام ىلا جرخلا قرصا دانا تلك حرفشالو نزحمال نا اهلانب ةمفنم دنع الو

 ىميلملا ىنطملا حرفلاو نرااصلا باو ءاحرو هللا مالا ملستلاو ريصلا نع هيحاض

 هللاةمعتب رورسلاومالستسالاعم هنم ولخم ناسنالا داكبال ىذلانزحلا اماف ركشلا نع
 نباي قداصلاد# نب رفعج لاقو ملعا هللاو امه سأب الف ركشلاعم اهب دادتعالاو
 هكربال دوحول حرف كلامو توفلا كلا هدرإال دوقفم ىلع كتاب كلام مدآ

 ركشلا نعا نيلملا لعمل
 لاتخم لك بحال هللاو )

 طظح حرف نمزنال ( رو*
 هسفن ىف مظعو ايندلا نم

 ريكتو هب رحتاو:لاتحا

 * روخت 9 ايندلانم ىتواامب يكتم ىا # لاتملك بحال هّللاو #9 توملا كيديفف
 نولي نيذلا #9 سانلا ىلع ىتوا ىذلا كلذب ىا

 (باتكقالا)لاملاباهذو داولاولهالات ومو ايالبلا وعاجوالاو © س ؟4 اخو اق ضارمالا نم (مكسفنا ىفال ود

 ظفح (كلذنا) ضرالاو سفنالا كلت اهقلختنا اهاربننا لبقنم ) ظوفحلا حوللا ىف مكيلع بوتكم لو

 ةفاعلاو قزرلانم ( مكتاف ام ىلع ) اونزحتال ( اوساتاليكل ) بتكنكلو باتكريغنم نيه (ريسي هللاىلع) كلذ

 ىف ( لاتخع لك بحيالةلاو )اناطعا وه اولوقتف ؟اطعا امب ( كان اب ) اورطبتال (اوحرفتالو) انابتكيمل اولوقتف

 درع ةفصن وك ( نول نذلا ) توما مهو كربذلا3 روك رفكلا ف لات لاهور هللا ) روح ) هتلشم

 ةاروتلاف هتعنو ملسو هيلع هللا ىلص

 (نواخ نيذلا) سانا ا ىلع

 لدبوا فوذح اذت.هريذ



 رمح ام واهريغىف ليقملاؤ اهنم دازلان اذ اهوخالف اهومّتلط ناو امندلا اوبلطقال نيديرملا رشعم اي نونلاوذ لاق

 نم ةيجحلا ةرفغملا هو كلذنه دعو ام لن ىلا ةعراسملا ىلع هدابع ثعب ةرخ الارمايظعو اهسما رفصوايندلا

 ةعراسم اوعراسليقو (مكبرنم ة ةرفغمىلا) ةطاصلا لامعالابىا (اوٌدباس)هِلوَش ةنلا لوذدب زوفلاو ديدشلاناذعلا

 © ضرالاو ءاععلا ضركاهض ع 4184 رؤح ةنحو)رامضلاف (نورشعلاو عباسلا ءزجلا# مهنا رقالنيقباسلا

 اهتابجومىلا © مكبر نم ةرفغمىلا# راتملافنيَاسملاةعراسم اوءراس اوشباسإإل | تس ضرعك ىدسلا لاق
 : 50010 دا
 انا الا ارامي حرك اههرع ا 6 ضرالا و ناعسلا ل رمك اهني ةنيحاوو» || تاضدألا عبسو تاوعسا

 اونما نذللت دعا ضن ىع ءاعدودف هلوقك ةطسلا هب دارملالبقو لوطلاب كتظاف لواعلان نود صرع ءااركذو

 اهقاقحتساىف فاك هدحو ناميالا ناو .ةقولخم ةنلاناىلع ليلد هيف * هلسرو لاب || لوطوضرعهلاملك نال
 باج ا ريغ نم ءاشبن نمىلع هءلضفَس دوعوا ا كلذ © ءاشي نم هس ول هللالضف كلذ 3 هلّوط نه لقا هضرعع ناف

 كاضاامو ردك مظعناو كلذ لضفتلا هنم 0 © ميلظعلا عضل 8 ا

 لب هيلع متاامريغىفمككرئاكمو مكتر خافم نكت تس « يكرم ةرملا اتسألا

 5 شالا ةعراتيم !وعراب ىملاو ةرخ ل رنا لع اهدرخأ

 مهتفلكامىلا اوَهاس ليقو بونذلا نمةب وتلا ىهو ةرفغملا بج ويامىلاىا ةرفغمىلار ,ىضملا

 هاه سلابهوض نع م دواذاف

 وا طسا هلوطنا قرع

 ادهوهطسلا ضرءاابدي را

 نا لوس نم لوق قس
 نال ةعبارلاءائوسلا ىف ةنإلا

 تاومسلا ىدحا ىف ىلا

 تاوعسلا لعق نوكتال
 نذلل تدعءا) ضرالاو

 0 ضر رك اهنرعاجو ف اهريغو ةيوتلاهيف لخدتف 0 3

 0 ا 5 5 نبا 5 0 ةئلا
 5 ان عا

 لوطلانا كشالو نيضرالاو تاومسلا ضر 0 ضرع هش ىلاعت هللازنا لبقو دهو (هلحرو هلت اوما
 ةقولخم امنا ىلع ليلد
 ةرقفغملان هدوعوما(كلذ :(

 هنو هللا لضف ) ةئحلاو

 ١ لبقو كلذ فاعضا اهاوط نا ىلع اهينت ضرعلا ركذف ضرعلانم ديزا نوكي

 مهسوفن ىف عّشام رثك او مهراكفاو مهسوفنف عمو هنولقعي امب دابعلل لثمت اذه |

 هفرعيامىلع ضرالاو تاومسلا ضرعب ةنْلا ضرع هبشف ضرالاو تاومسلا رادقم |

 1 هال لما ىوقاو ءاجر مظعا هيف 6 لس قاب اونمآ نذل تدعا 96 سانلا |

 | هلوق هيلع لدب رك انك ناعألا 6 رك ملو هلرو هللاب نما نا تدعا ةنجلانا |

 الا ةنْلا دحا لخدبال هنا نيف ## ءاشي نم هين هللا لضف كلذ  ةب الاقايسف

 نوذمؤما مهو ( ءاشب نه

 لخ دي الهنا ىلع لملدهيفو

 هللا لضف الا ةخلادحا

 ) مظعلا لضفلاوذ هللاو )

 هللا ءاضقب ناكل كنا نيب مث

 باصاام ) هلوش هردقو

 هللاوضر ةريره ىبانع ( ق 2 مظعلالضفلاوذ هللاو 8 8 هلمعبال ىلاعت هللالضش

 اولاق هلمع ةنلا مكتم ادحا لخدب 7 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع

 مالكلا م 5 دلكلا مدعم دقو هتمنر لضْف هللا قدمغتب نا الا انا الو لاق هللالوسراي تنا.الو
 ريسفت فن ولمعت متنك 5 اي هنا راكم هلو# نابوةكي عملو ثيدخل ادع يع

 ةلفو رطملامدنع ىعل 7 ضرالا ىف ةشصم نه ب راصا ام # 7 ىلاعت هلو # لحتلا هرود را هلوقو راثلاو

 » تانلا 0 ضرالافف 1 هان ةييصم نم باصاامىا رجلا عضومىف

 يتلا ني رك اهسرع) حاصلا لمعلاب ةنح ىلاو (ةنحو مكب دنم) زواجنملا (ةرفغم ىلا) مك 5 ودنم ةيوتأ ا )0 وَشاَ)

 ةرفغملا (كلذ) مثالا عيمج نم 600 للاب اونما نذلل ) تّئيهوتقلخ (تدعا) ل يضعإ تاصوول(ضرالاو

 ١ نالاوذ (لضفلاوذةساو) كالذل الها ناك. م (ءاشي نم) هبطعل ) هيؤي 2 هللا نم ( هللأ لضف) ةنلاو ناوضرلاو

 ا عوجلا عباتنو رعسلا ءالغو ةبودحلاو طعقلا نم ( ضرالاىف ةدصم نم باصاام ) ةنجلاب ( ميظعلا )

 عورزلات افا وبدحلا نم 2 كا :



 (رثاكتو) نارقالار>افتك ( مكتب رخافتو ) ناوسنلا ةنيزك ( ةنيزو ) نايتفلاوهلك ( وهلو ) نايبصلا بعلك .
 رافكلا يجا ثيغ لمآ ) راثكتسالا ءاعدا رئاكتلاو امهبةاهابمىا ( دالوالاو لاوءالاىف ) ناقهدلا رئاكتك

 تايثب اهاودجةلقعم اهيضقت ةعرسوايندلالاحدبش انتفتم (اماطحنوكي مث) هتريضح دعب ( !رفصمءارتف جيم مث هتاين

 ه1 - بععاوىوقو ىوتساف ثيفلا هتينا

 ةرخ الاف نيقيرفلا لاح ركذالدالوالاولاومالاىف رئاكتو مكتب رخافتوةنيزووهلاو
 عفنلا ةلياقةلاخ روما اهنا نيب نا, لج الازوفلا ىلا هب لصوتيالاهىنءا ايندلاروما رقح
 ةدئاف ريغ نءبعالملاىفنابصلاباعتا ادج مهسفنا هيف سانلا بعتب بعلاهنال لاوزلا ةعي رمس

 ةعيفرلا لزانملاو ةيهلايكارملاو ةنسملا سبالملاك ةنيز ومهمهي امعمهسفناهءنوهلي وهلو

 هتاينرافكلا بها ثيغلثكك 8هلوش كلذر رق مث ددعلا وددعااب رثاكت و ا باسن الابر خافتو
 لاحب اهاودج ةلقوايضقت ةعرسىفاهلليثتوهو «اماطح نوكيمت ارفصم هارتف جم من
 ايندلا ةنيزياباحتا دشا مهنال هللاب نورفاكلاوا ثارحلاهيبحتاىوتساف ثيغلاهتيناتاين

 ىطختبال رفاكلاو اهب بجاف همناج ةردقىلا هركفلقتنا اجه ىأراذا نمؤملانالو

 اماطح راصم رفصاف ةهاعب سبب ىا جاهمن اباجحا هيف قرغتسيف هب سحاامع هركف
 ىفكامهلالا نعاريفنت 6 ديدشباذعةرخ الافو# هلوقب ةيدبالاةرخ الاروما مظعمن
 ناوضرو هللاَنم ةرفغمو 9 هلو كلذ دكامن ىقعلاةماركبج ويام ىلع اثحو ايندلا

 ةرخ الا اهب بلطي مواهيلع لبقا نملىا # رورغلا عاتمالا ايندلاة ويا امو

 رخافتوإلا هبنونمزتي رظنمىا ةنيزوإ# بيرق نءىضقنسمن ةعاسح رف ىا# وهل وإ#
 رئاكت و 9 ضعب ىلع مكضعب هب رختفملاع مكتايحىف نولغتسشت مكنا ىني © مكن
 لح الام عمجم ليقو دالوالاو لاومالاةرثكب ةاهاب» ىا 6 دالوالاو لاومالا ىف

 ةاحلاهذهل برض مث هتعاط لهاو ىللاعت هللاءايلوا ىلع هدلوو همدخو هلا لواطتيف هل

 مهرتسلا رافكعارزلا ىمس امنا عارزلاىا © رافكلا عا ثيغلثك 8 ىلاعتلاقفالثم

 ءارتف 3 سبي ىا * جيمي مث #9 ثيفلاكلذب تينام ىا 6 هتاين ف رذبلاب ضرالا
 هسبب دعب رسكتيو مطختي ىا 4 اماطح نوكي مث 9 هترضخ دعب ىا ة« ارفصم
 ىاعملالعأ لاق ةفضلا هذي هتايدل تناك ل 'ىا دي دش ةحاذع هرد الاف ووت ك1
 بعللابلغتشي نم ًةاحو نيرفاكلاة اح ةفضأ هذهو امتدللل معلا ةب الاوذج ةللادهز
 هئايلوال ىلا * ناوضرو هللانم ةرفغمو # هلوش ا الل ليعلاو بعروووللاو

 نال هئالوال ناوضرو هللانم ةرفغمو هئادعال ديدش باذع ليو هتعاط لهاو

 لمع نا. ىا * رورغلا عاتم الا ايندلا ةويحلاامو 8 ةنج اماو باذع اما ةرخالا
 ريخوهام ىلا غالب هلىهف ةرذ الاباطب ايندلاىف لفتشا نق ةرخ الل لمعي ىملو اهل

 لح ونعهلوق *# ةرخ الا لطب اهبف لغتشي مل نإ رورغلاعاتم ليقو هلم

 نه مهقزر ان هّللاةمعنا (ديدحلاةروس) نودحاملا رافكلاهب

 هللاثعف تانئااو ثلا

 رفصاو جاهف ةهاعلا هيلع
 مهل ةيوقع اماطح راصو

 نللامف 3 مهد وح ىلع

 32[ سو هللا تا
 ”انكلا ليو ننللا
 ةرخ الا فو ) عارزلا

 ناتككلل ( ديدش تادع

 (ناوضروهللا نءةرفغمو)

 ايندلانا ىنمي نينمؤملا
 نم الا تسل اههفامو

 ىو ررتألاتارقخ
 ةلزلاو وهللاو بمعللا

 اماو راكتلاو رخافتلاو

 ردا لاا ى اق رج الا

 ديدشلاباذعلا ىف وماظع

 هللانهناوخرلاوةرفغملاو

 لكفىف فاكلاو ذبل
 هنا ىلع عفر لحم ف ريغ

 ةانلا ىا ريخ دعب رنخ

 انو )عالج احلا
 (رورغلاعاتمالاا.ندلاة وخلا

 املع دقعاو اهلا نكرنمل

 الا وذ لظان (ويلؤ)
 ( مكب رخاشتو ) رظنم

 رااكتو) يسنلاو سسحلا ىف

 (دالوالاو لاومالا ىف

 (ارفصم كاجول هنرضخ دعل ريقس (ج!من) رطملا تاب (هنابن) عا رزلا (راذكلا بححا >1( نت قسالو بهذ

 باذع ةرخ الا ىفو ) تابنا اذه قيبالاكقيتال ايندلا كلذك هترفص دعب اساي (اماطحنوكيمث) هترضخ دعب
 هلام ند هللاقح ىداو هللا عاطا نا ةرذ الاى (ناوضروهللا نمةرفغمو) هللا قح عنمو هللاةعاط كر 00 !١

 قالا عب لاقت ةجركسااوةعصقلاو ردقا!نم تيبلا عاتنك (رورغلا عاتمالا) اهنانفو اهئاقبىفام (ايندلا ةويملاامو)



 ل اهتسا نئذلانا ليقهئاك اوقدصا وهو لعفلا ىنعمي لعافلا مساو نيذلا ىنعع ماللا نال نيقدصملاف لعفلا ىتعم

 ع كم فعضي (مهل فعاضي) ةقدصلل قهتسملا لع ةينااة كو سفتلاةبيط نع بيطلا نمقدصتننا نسا ضرقلاواوضرق'و

 17 ةنخلاىا ؟نورشعلاو عب اسلا ءزحلا# ( ميرك رجا مهاو) اشو

 دنعءادهشلاو نوهدصلا

 هللا نينمؤملا ناديرب (مهب ر
 ةلزتع هللادنع مه هلسرو

 مهو ءادهشلاو نيشدصلا

 قيدصتلاىلا اوةبسسنذلا

 هكلاليخ ف و هقتساو

 ) مهرولو مهرحا مهل )

 نشدصلا رحا لثم ىا

 مهروت لثمو ءادهشلاو

 ءادهشلا ون وكناروو
 هريخ مهرجا مهلوأدتبم

 اوبذكو اورفكنيذلاو )
 ميج | باحصا كا و ااننإ ا

 (يعلايثدلاةويملا امنا | وطعا

 فعاضي) مهب ولق نءاقداص

 فعاضي ومهنم لشي (مهل

 نانا تاس ف مهل

 هن امعس ىلا نيهس ىلا عبس

 هللاءاشام ىلا فلا ىنلا ىلا

 رجا مهلو) فاعضالا نم
 ٍِح

7 
 ةنلا ىف نسح باوث (مب

 ا (هلسروةللاباوئما نذلاو)

 مم ككاوا) مثالا عيمج نم

 مهل عاف ) نوشدصلا

 مهل مهر تدع ءادهشلاو)

 (مهرونو)مهباوث(مهر حا

 لاش و طارصلا ىلع

 نم لوصفقم ءادهكلاو

 ءاينالا مهو لوالامالكلا
 مه١٠وثىلعن ودهشي نذلا

 وهو اوقدصوا اوقدصا نيذلا هانعمزال ماللاب ىلحلا ىف لعفلا ىنعم ىلع فطع |

 فعاضي صالخالاب نورقملا قدصتلا وه ربتءملا نا ىلع ةلالدلل لوالا ىلع '

 0: مهكئاوادإسروهللاب اونما نيذلاو )

 ربخ هلال مزج ل هناريغ مام فعاضي ىف ةءارقلاو هانعم © ميركرجا مهلو مهل
 كئلوا هلسرو هّللاب اونمآ نيذلاو 8 ردصملا ريضلا وا مهلىلا دنسم وهو نا

 هلسرو هللارابخا عيمج اوقدصو او مهناف قدصلاىف نوفلامملا مهوا ءادهشلاو

 نيشهدصلا ةلزئع هللا دنع كئلوا ىا

 كم مهبردنع ءادهشلاو ليقو ةمايقلاموب متالاىلعوا مهلو هلل ةداهشلاب نوُئاقلاو
 اودهشتسانيذلاوا ديهشب ةمالكنم انمجاذافيكف هلوقن» ءايدنالامهب دارملاو ربخو

 مهرون لثمو ءادهشلاو نيقدصلار حا لثم 3 مهرونو مهردحا مهل هللا لدس ىف

 نذلاو # مهلنا دوعوملا رونلاو رجالاوا توافتلا لصحبأ فيعضت ريغنه نكلو

 صوصخم رانلا فد وللا نا ىلع ليلدهيف «ميحأتاباحصإ كئلوا انناي ب اويذكو اورفك
 اظاع ةمزاللا لع لد ةيمصلاو صايصتخالاب ركعي سكرتلا نأ تح نم رافكلاب

 بقلايثدلا ةويملاامنااولعإ# |

 نيذلاو# ةنْطاوهو نحباو'ى ام يركرج مهل و ضرقلا كلذ ىا ميا فءاضي#
 نم لك دهاجم لاق قدصلاو.ريثكلا ىا * نوهدصلا مه كاوا هلسرو هللاب اونما |
 نما نم لك ىف ةماع ةبالا اذه ىلعف 3 الأ هدهالتو قيدص وهف هلو_سرو هللا ل

 ضرالال ها اوقيس ةمالاهذه نم فش هلا ةضاخ هن الانا ليشو هلوسرو هللان ا

 1 ع و 0 0

 ةرمحو دعسو ربيزلاو ةلطو نافعو ديزو ىلعو ركباوبا مهو مالسالاىلا مهنامزىف |

 هذه ااثو ديهش قيدص ند وم لك دهاجم لاق نيصاخملا نئمؤملا ءادهشلاب دارا 1ك |

 نوسدصلا مه هلوق دنع مالكلامت لبقو مهركذ مدقت.نبذلا ةعستلامه ليقو ةيآلا

 نع كلذ, ىور, مثالا ىلع نودهشي نيذلا ءاساالا معو مهلر دنع ءادهشلاو ادتبا مث

 !وامك اع ىا * مهردا مهل 3 هللا ليدس ف اودهشتسسا نيذلا ره لفو سابع نإ

 انناي اب اوبذكو اورفك نيذلاو #9 طارصلا ىلع ىنعي *# مهرونو 8 اصلا لمعلا نم

 لجو نعهلوق#نبرفاكلا لاحم هعبتا نينمؤملا لاح ركذ امل # يح !باحصا كئلوا
 فرص نم دارا امناو ايثدلارادلا هذهىف ةايحلاةدم ىا  ايندلاةومملاامنا اوذعإ

 اهلكريخ هتايط هللاةعاطيف هتاح فرص نمو ةمومذم هتايغ هللاةعاط ريغىف هتايح
 نايبصلا بعلك هل لصاحال لطاب ىا # بعل © هلو اهفصو مث

 (وهلو) ليس اولتقنيذلا ءادهشلا مهلاّشو مهموقىلع ءادنالل نودهشي نيذلا ءادهشلا مه لاشو عيابتلاب

 ( انني اب اوبذكو اورفك نيذلاو) هبنوشمي طارصلا ىلع مهرونو ةلاشرلا غيلش نيينلا ب اوث مهناوثمهرحا مهل هللا

 ظ حرف(بعا) ايندلا ةاحلاىفام (ايندلا ةويطاامنا اولعا )رانلالها 0-2 باكصاكئاوا) لوسرلا و باتكلاب
8 
1 



 عابتاب )د مهل ولو كفر

 الو ولون وتو فلل لو و ا عفان ارق هلارك توا 01
 دارملاو ءاتلاب نسور ًارقو عشخم ىلع كفلتع © ليقدم ناتكلا اوتوأ يانلاك اوك

 تسقف دمالا مهيلع لاطف # هلوقب مهنع ىح اهف باتكلا لها ةلئامم نع ىهنلا
 مهئايبثا نيبو مهتيباموا ميلامآ وا مهرامعا لوطب نامزلا مهيلع لاطف ىا # مهب ولق

 8 نوقساف مهنم ريثكو 9 لوطالا تقولا وهو دمالا ؟ىرقو مهبولق تسع

 ىف هان ولع 8 ةردقلا ماو نم مهباتكىف ال نوضفار مهيد نع نوجراخ

 تاومالاءاحالوا ةوالتلاو ركذلاب ةيس ان ءاحأل لق © اهتوكادع درا
 لمكتى *نولقعت م لا مكلانيدق# ةواسقاانع ارجزو عوشخلاىف ابيغرت

 نا 1 اهب 1007 ١١نا  تاقدصا او نيقدصللا نا مكل وقع

 هان :حاضرقللاوضرقاو 9 هلوسروللااوةدسنبذلاىا داضلا اقع ركبوباو يشك ١

 # دمالا مهيلع لاطف# ىراصتلاود وهلا سباك لق نم ناتكلا اوتو ن نك اور رو

 ايندلاىلا اولام نتايع جالا أ ولق تسقف © مهئاينانيبو مهني ىذلانام زلاىا

 نا رقلا ةححق [ونوك. نا نينم ولا هن هللانا ىعلاو نا رقلا ظعاوم نع اوس عاد
 ىسوم ىلا نع ىور ىهدلا مهيلع لاط امل مهبولق تسق نيذلا ىراصتلاو دوهيلاك

 لاقف نا رقلا اًؤرقدق لجر ةئاقث هلع

 داروازودو رد . الا ىلع نيفصولا دحا فطع رك ذلا ىلع فطع وهو 0 رقلاىا :

 لكشف ةرصلا ءاوقالا كسرشا
 ام مكبولق وسقتف دمالا مكاع ناوطي الو هولتاف مهؤارقو ةرصبلا لها رايخ متنا

 ناميالا اوكرت نيذلا ىنعي * نوةساف مهنم ريثكو و* مكلبق ناكنم بولق تسق
 * ضرالاى < هللانا اولعا 9 لجو نع هلوق# ملسو هيلع هللاىلص دممو ىسيعب
 ىلع ردم كلذكف اهسيب دعب تابئلا اهنم جر ىا # اهتوم دعب 9 رطملابىا
 كيذكو ةبسنم ةتخم اهلمف اهتوسق دعب بولقلا نيلب سابع ننا لاقو ىتوملا ءايحا

 انما ول العزم كاملا توا "اك ملع دقفالاو ةمكتللاو ملعلاب ةتيلاب ولقلا

 نيقدصللانا نولقعت مكلعا #9 انتردقو انتينادحو ىل-ع ةلادلا ىا 0. ثاي الا 0
 هللا ىل دس ف ةقدصلاو ةقفنلاب ىا * انسحاضرق هللا وضر و تاقدصلاو

 وضم تلف تنصح تأ ...ةرق ستان نأر نو 4: الحامل ملل# د هلو تاجا 000 ةفكوترااقو لزج ووجهت ة لا كم الفا جوس دعم 1 منو 12 مدح دوغ حج اح اجب سف لح:

 (مهنم ريثكو) ىسوم نيد اوفلاخ
 5 أ1001010111010101010007777 000 001

 تافتلالا ىلع شرو ءاتلابو عش ىلع فطع ءايلاب ةءار ملا( لق نم باتكلااونوا نذلك اونوك الو) ءامسلا نم

 قحلا ناكل مارع ما ىنا كلذو اونو نا دعلا بوأقلا ةوسقىف تاتكلا لها ةلثامم نع مهل اءهن نكن زوو

 مهلغ نامزلا مهيلعلاط يق مهبولق تقفرو هللا وعشح نحنألاو ةاروتلا اوهمس اذاو مهتاوهشنإب و مهني لو 3

 نامزلاوا لحالا ) دهاآلا مهياع كالكك ( هريغو تف رعلا اوتدحا ام اوندحاو اوفاتخاو ةوسقلاو ءافحلا

 نود راخ ( نوةساف «ديدطاةروس) مهم سثكو ) تاوهشلا ا 8و م

 ىفال نوضفار مهئيد نع

 مهنه لياقو ىا نيباتكلا

 ةللازأ اولعا ) نونمؤم

 اهنوم دعب ضرالاى حب
 مكلمل تاي الامكل انيدق

 لت اذه لق ( نولقعت

 هناوبولقلاىف رك ذلارثال

 غلا ىحن 3 اهي

 يشل نادرا
 ل'دلادب دشتب ( تاقدصملاو

 وعو ركبوباو قي هدحو

 مهو قدص ند لعاف مسا

 هإو-رو هللا وقدص نذلا
 نوفانلانيئمؤملا ىنعي

 وهولادلاوداصاادي دمت

 قد_صت نم لعاف معا

 داصلاىف ءانلا

 لدطالا لطغ :ىيرتو
 اضرق هللااوضرقاو )

 تمعداؤ

 ىلع فطع وه 0

 اونوك الو ) نا رقلا ف

 ( باتكلا اوتوا نذلاك

 ةاروتلاب ملعلا اوطعا

 دوك لقوم ( لبق ند )

 نا رقلاو ملسوهيلع هللا ىلص

 نيذلامهو ناعالا نع (مهبولق ) تغفحو ثدسو تدشغ 0541 لحالا ) دمألا مهيلع لاطف) ةاروتلا لها مهن

 هللا نا اولعا ( هللا ماعىف هللاب نوتئمؤباال نورفاك (نوقساف) ةاروتلا ل هانم

 قوملا ءايحا (تاي الامكلانيبدق) ىتوملا رطملاب هللا كلذك اهتسوببو اهطشغدم (اهتوم دعب) رطملاب (ضرالا بح

 نامالاب ءاسنلا نم (تاقدصملاو) لاحرلانم '( نيقدصملا نأ ) توملا دعب ثعبلا, اوقدصت ىكل ( نولقعت مكلما)

 ايستحم (ان_سح اضرق) ةقدصلاىف (هللا اوضرقاو) ءاسنلانم تاقدصتملاو لاحرلا نم نيقدحصتلا لاقو



 2 هققحو ملب 0 0 كك ( رانلا كاوأم اورفك نيذلانمالو ) هب ىدتشام

 . راثلا ( ريصملا نع ل ككلل] لئاقلا َلوقلا ناكم ىام كم ةيرحرشك كلما هف لاش 07 0

 ' نابدحم اوناك لق 0 17٠ ايد لحالا ؟نورمشعلاو عباسلا ءز للا قام (نأي ملا ١)
 ]| ديللوةككيىلواىع 6؟الومىهرانلا ؟اوأمؤلانطابوا هاظ#او رفكن يذلا نمالوإ## || دباس اورجاه الف 0 ربل أ 3

 1 [كيهماماو اهنلخ . ةفاحلا ىلوم # هنا 5 ناجرفلا الك تدعف اورتفف ةمءالاو قزرلا

 || ناكم ىا مركلا ةنئموهكلوقك مكب ىلوا وههيفلا ىذلا مكتاكمىا ؟ارحهتقيقحو 0 ع 00-0
 هلوق هش رط ىلع عرصان وا برقلاوهو ىلولانمبيرقامع مكناكمواميركلهنا لئاقلالوق 00 وف
 عيجو 2 8 ةح ماللسأ ناب ناك ام هنع

 نآبملا 8 دانلا مقل نيو » ايندلاف ام ءايجوم متياوت اك الودي مكيلوتموا ني يي
 اناواناو 14 سمالا ىف الاس هتقو تأيملا هللا ركذل مهولق ع مشت نا اونمآ نذلل نعد نإن- عبراالا هي الا

 انآو فأي ى ىف نأ كان نولازرعم 0 نيملا ”ىرقو هانا ءاجاذا 0 ناكر 2 ىبا

 ا امع 0 || اوباصا اورجاهالف ةكم نيبدجم اوناك نينمؤلانا 0 هبال ثا

 كال أه تلا فةدع | 13

 ا كو ووك # هله د اذيدع ءاك اوكف ةماعلا

 الو ناعا مكنم لقلب 1 ا باذعلا نم مكسفنا اودفت ناب لدبو ضوع ىأ ا! اذكع لاقف مهلا رظنف

 0 9 كولتلا سف بالك نال ع 511 كف تاهو 8 و نا هالو 4 ةبوت ل

 ريغ ناصف هرهظا رفاكلاو محلا راك قفانملان أل ةقيقحلا ىف ارفاك قفانللاناك ناو نا ومالا

 لازناكو هللارك ذل مه ولق ىا * الوم ىه ريدم ىا # رانلااوأم 9 قفانلاىلع هفطع نسغل قفانملا || ©.05 -52-
 تكلم اال كبل ل تاع ىنلا» بون نم ه متافلسا امل م ؟ لارا لقؤت كلو 0

 عفان م م
 رصان الو مكل ىلومال هب الاجر لاقو.“ ىشلكنم كلا ىف اهيا ساو 7 تو ا

 نذللنأي ملا. 8# ىلاعت هلوق ه0 "بو 8 هل ىلومالف هالوم رانلا 0-5 ند 0
 كلذو ةنسب ةرخكلادسب نيقفانملاف تلت ل اق ## هللا ركاذل مهبولق عب كش لأ 1وزما را تا ا نمي

 0 1 ءاعلا اهف نآق ةاروتلانع 0 مو 50 اء داغلا نك اولا مهلا نإ رقلا قا نم لزئامو

 سس .٠

 لاؤسن ع اك هريغ ند نسحا 3 رقلانا 1 ا كيلع صقن ن١ دلل ني سماللا عماج هبال

 1 ظ نسحا لز هللا ل زنق كلذ لثم هولأسف اوداع مث هللا كك نا لزابق> هناو ةظعوملاو

 نؤك لوقلااذه ىلعف هب ' الإ دش تلد 7 اوداع مث هللاءاشام 1 اوفكف (اؤرفك نذلانمالؤ (

 ليقو بلقلاب اوْنمْؤي ملو ناسللاب ةمالعلا ف ىنعب ا نذل 95 ملا هلوق 2 ماسوهيلع هللا ىبص دمحم

 هتيهافرو شيعلا نيل اوباصا ةئيدملا اومدق ال مهنا كلذو انام وللا فت اونؤي ملو نا رقلاو

 لاق هب .الا ل نيذلل نأيملا كلذىف لزتو اونوعف هيلع اوناك ام ضعب نع 0 كريصم (زاختلا ؟اوام)

 هحرخأ نامس عبراالا ؛ هنا الاتي هللاانساعن ا نيو ااا ناب ناك ام دوعسم نإ كفا 0 ىه) رانلا

 ا

 4 ةرسشع ثالث سار , ىلع مهبناعف 0 ا ل نا (ريصملاس شب و) راثلا مكب

 قد ئا 100 0 0 ىعل ل م َّك 5 ل 0 3 معان رق رانلاهيلا اراك

 4 00 براقعل !او ا دلال 7 ك1 لالا ماو را

 03 لذتويلتنا (مهب ولق عد هحننا) ةيالثلا (اونما نيذلل)تقو نحيملا (نأي ملا ) نا ايثدلا ىف اوناكذا مهبولق رك

 ما راو لال اوىهنلاو مالا نم (قللانم لزئامو) هللاديحوتل لاعبو هديعووهللادعو (هللاركذل) مهبولق صلختو

 لهانم موق هددعو هاد



 (هل) فارعالاوه لبق رانلاق شو ةنلا قش نيب لئاح طئا< (روس) نيقفانملاونيئمؤلانيب ( مهني برضف م

 ( ةحرلاهيف ) ةنخلا ىلإ ىذلا قشااوهو باللاوا روسلا نطاب (هنطاب) هنمنول> دب ةنلالهال ( باب) روسلا كالذل

 زانلاوا ةلعلاىأ (كاذعلا) هته نمو هدتعنم (ةلبقن:) رانا َلَهال رهطام (ءسهاطو) ةنلاوا 1
 ىف مهتةتفاسمنودي رب ديد اةروس) ( مكعم نكن ملا ) نيئمؤملا < 1072:- نوقفانملا ىداتسىا (مهنوداني)

 ىا ( اولاق ) ىهاظلا 1 ١

 كل آو لب ) .نوتمؤملا
 0 3 ارو اويلطاف مكش كرا رار ده ١» هند هناذ كولا 4 دود هلأؤ

 نرش ةككداملاوا نينمؤملا نه بيتو مهب مكتوهوا اذعهىلا مكل ليسال هناف

 2 ا نوار لخدب 8 باب هل كطئاح ا ا نيم وما نيب قم

 اهومتكماها 3 قاف ند هءنهاد ظوإ ةنخلا ل هنآل 6 ةدحرلا هذال بانلاوا راودلا ن :رطاب 06 هنطار

 فكما /( .طخصر رو)
 00 ب 4 ٠ 3 0 ١ مهقفاومنودبربي شك نك ملا مهنوداني رانلا 0 هبال 0 06 هلق

 مدخشوامييراوتر ا ودلال ١ ا * مصررتو 9 قافنلاب # مكسفنا متن كلو اولاق 8 ىهاظلا ىف
 معو ل دولا ىتحإ#ا رمعلا دادت ماك 6 ىنامالا كغ نادال كل هد اولا يرغول د

 لام الا)و_ط ( قامالا |[!
 هذال 1 ىنامالا | مويلاف اسدلاوا ناطم 00 هللاب كسغو #39 توملا وهو © هللا ما ءاج

 رامءالادادتماىف ءعمطلاو 0
 ع ءاتلاب بوقعلو 0 اند ءادؤ # ةيدف 9 ذدذؤيال

 اهومتن# ( مكسفلا ملف

 ىا ( هللاما ءاحىت> ) :
 | # مهني برضف # ىلاعتهلوق كلذف نينمؤملانيبو مهني زيه معوقلل مهلا نوفرصتيف
 كلذا ىا 6# هل 8 رانلاو ةنطلانبب طئاح وهو # روس # نيقفانلاو نيئمؤملا ىا
 ههاظو #8 ةنْلاىهو ةمحرلا رولا كلذ نطابفىا ## ةحرلاهيف هنطابباب #8 رودلا

 هللا مكحرغو ) توملا

 نالكعلا فاو ( وغلا

 ال معرك وقع هللا ناب

 الو ثععبال هناب وا مكب ذه

 (دخ ويالمويلاف )باسح

 ن هللادع نعء ىورو رالاوهو باذعلا يىهاظلا كلذ لدتقنهىا 5 باذعلاهلبق نم

 ريما و هئطاب قرمشلا سدقملا روسوه لا هلاك 0 ىذلازوسلان ا لاق رم

 ) ّ 01قسم ناو ىذلا باللا ىف لوش 0 7 نا لاقو مهح ىداو باذعل أ هلق نم هصاظو

 رك ل ا نيح روبلا كلذ 1 0 نوفل 51 ىذدانب ىعل 3 3 3 3 الا باب

 ىلب اولاق # موصنو ىلصن ايندلا ىف ىا 6# مكع ع كلا ةملظلافاوشو مي
 ال اهم الا ةكلاو قاف اهومتكلم ا 4 ا ة مدكلو نسما نيد لك |

 باب هل) طقاح (روس ) 5 1 0

 ةلا (ةمحرلا هيف هئطاب

 لوش )مس برمضف )

71 
 دمعك 000 لق و 0 ناعالاب ىا متصررتو 3 ةنؤ اهلكو 9

 كك ىاد# 34 ١ مسراو 5 3 هيه حيرتسنف تومي نا كشوب ماكو 0 هيلع هللا ىلص

 نود متلك ام كلذو ليطالالا ىا 2 كاما 2 ؟دعوا ايفو هنوسىف

 معؤاسقلا وه ليقو توملا .ىندب ١ #8 هَ هللا ها ءاح ىت 4 نان 1 راودلا لوزن ند

 اولاَؤاَم ةداق لاك ناطيشقلا ى 0 رورغلاهللا كو ىلاعت ةلوق وهو نال

 1 اذ نيش يب ةيدق ف مكن ددؤيال هو 0 راثلا هللامهفذق ىتح ناطم كمل د

 قاتلإو (رثكلا نك ةبوتاا مك (متدبرتو) قافتلاو رسلا زفكب مكسفنا مك اها ( مكسشنا متلتف م كلو

 تاتكلانو اهلا دكف )مد راو ) ندكلا اكمال هيلع هللا ىلص ا مترظتنا لاشو

 لكلا ند ةيوللا 0 تولإب هللا دعو (هللاما ءاحىتح) ىنقااو ليطابالا ( ىنامالا مكترفو ) لو_سرلاو

 (مويلاف) نيفلا مشب تارقنا ايندلا ليطإبا لاعبو ناطيشاا ىنعي (رورفلا) هللاةعاطن ع 0 قافنااو

 ءادف ( ةيدف ) نيقفاملا رششعماي مكتملشال (مكنم ذخؤيال) ةمايقلامويوهو

 (باذدعااهلبق نم ءسهاظو)

 (ةىداك) رانلأ هوو
 نكمل روسلا ءارونم

 رمشعماي مكنسد ىلع (مكعم



#1 

 0 اهتم نم ىرجن ) ثلانود ثادحالاب عش ةراشبلا نال تا:> لوذد ىا ( تانج موياا ار

 1 ل لاهمالا هو ا ةزمح انور ا 5 006 هه :لا ىلا مهل عرمسل هنال او رظنلا ىا

 ' بصأ ( ؟رون نم نبه ) مهل هه 7 ضم 7 اراظنا 66 ؟نورشعلاو عباسلا ءزيملا# اوةطنا لا ىخغلاىف

 هب رشبملاىا كارمشب ةكئالملانم مهاقلتبنم 4 لاش 5 مدا ؟ارشب ا

 وه كلذ انف ندلاخ راهنالا اهت< نم قرد ع تانح لوذد ؟ ارشبوا تائح

 لوقبموب 9 ةدلخلا تانجلاب ىرشإلاو رونلانم مدقتاعىلا ةراشالا 6 مبظعلا زوفلا
 ار انح| 14 ا ىرظلا اونما ثذلل# ئرت نوب نها!لديا## ثاقثا 0 نوقفانملا
 مهيلا اورظن اذا مهلا اذذلا 0 فاطالا قربلاك ةنحلا ىلا مهب عرسي مهلاف

 نال انورظنا ة ةزمح ارق مهيدبأ نيب اب نه رون نوكضةسفق مههوحوب مه واقتسا

 اوعجرا لبق 8 هنم بصأ 59 نم سبتقن 9“ م تاكيخا مهلا اوقفيا مهدائتا
 ةلضافلا قالخالاو ةيهلالا ىراعملا لص كار ون اوستلاف 9 ل ايندلاىلا ١ ارو ول

 ميم اونا كلذو هنم

 ١ د١
 ( ارو اينكعا»' ؟0ازو

 ىا مهل مثلو مث درط 500

 وا هكئالملا مهل لوقت
 | م سف نرخ
 أ اوعدحر | لودءهولأ |

 اًيطعا تع اك فئوملا

 كلائه 0 68 روناااذه

 اومد راوا ست 2ك

 ارون اوان انذلال
 و

 ىغال ن٠نينم وما وأن من اند كد دنودو ءاعن هدو نيباندع ىلا ةنسدملا نم هرون 'ىدل نه

 مهنف مهل 3 مهروت ن نونؤا دوعسم نا و عع وهالا هروب نامالا وهو هيبس ليصخت 8 اك دق ىلع ( 00 هلل ادع لاق هيمدق وما 1

 0 ا را مهلئاعشو

 ىلع ةكشولملا مهل لوقت

 مولا مكا طارمصلا

 (اهنحن نم ىرجم تانج)

 0 اووت مهانداو متئاقلا لجرلاك رون ىف قول نك لن هو ةلخلاك رون قّوب نم

 0 قاللقو ةرغ زلم و ةرض انف ةماكا

 داك الا ءايجم ىف رت تاجا م وبلا ما رمشب ف ةككالملا مهل لوقتو مهنامياب مهتك

 # انورظنا اونمآ نيذللتاقفانماو نوقفاناالوشموي مهظءااز وفااوه كلذ اهيفنيدلاخ
 ١ ةللظ سانا ىثفت ليق يرون نم “ىضتسن ىا © كروننم سبت 9 انورظتنا ىا
 | طارصلاىلع هه نوشع مهلامعا ردقىلع ارون نينمؤملا هللاىطعيف ةءايقلاموي ةديدش

 ها ةظ
 ءاملاورآاراهنا (راهنالا)
 نيدلاخ) نيللاو لسعلاو

 نوتو؟الةنجلا فنيين (اي
 و 2 هللا تعاد ا مهءامدف 0 ةعيدخ ارون اضيا نيقفانملا 7

 0 مهروت السلا نا انرون ان مهااشيد نول وه 00 0 نيد قل

 00 اذاذ روالانوطعالو ا 539 ١ و.ضدسإ لب لقو ن.قفانملاروت

 5 ءارو |وفح رالف كرون نم, نسق اناوؤظلا١ نيت دلل |'ولإقو ةملظلا ق او

 ثرح نم مادو جدا 0 مهل كوش ليقو نونمؤملا مهل لو سابع نبا لاق

 5 ١ 3 ا 2 ل
 رول دان مكسفت مّ اواطاىآا# اوستن ف ؟ءارو ا وعحراف اندنع مكل رونال |

 أع نودجالف روذلا ل نيت دال 5 انقل مل 0 ا

 (نوفرصنف) 7 ٌوملل ( اونما نيذلل) ءاسنلا نم (تاقفانملاو) لاح 0 ( نونا كود
 / اا شل لعن روك رز دس رون نم نيد ) نم ولا رشم انورظتنا وان وقرا ا( انو راتقا) "لا رصلا ىلع
 ايندلا ىلا مكقلخ (مءارو اوعجرا ) مهل هللا لوب لاعبو ةكئالملامهل لوس لاهو نونمؤملامهل ل وشب (لبق) مكعم
 لاو نيقفانملا ىلع هللانم ءازهتسا اذهو (ارون) اولطاذف (اوسقلاف) روتاا انطعا ثيح فقوملا ىلا لاّشو

 رونلا باطىف نوعجريف نيقفانملا ىلع نينمؤملا نم

 5 نودحرالو امق

 ةنحلاب اوزاف ةرفاولاةاهغلا

 زاثلا ع انوحتو اهيفامو

 مويوهو (مون) اهيفامو
 1 'ئطام كيعلا ةما.ةلا

 رصلا ىلع نيقفانملا



 هللا هبعو لكو ىآ ىئاش لكو نال وممم سلا ولع ولا لرواد 2 ولكم تالا ات وافتعم ةنملا ىهو ىنسملا

 همدقتو هلضفىلع ليلدهفو هللاليبسىف قفنانملواو ملسا نم لوا هنال هنع هللاىضر ركبىباف تلزن ىنسحلا

 دارملاو هسفن بيطب (انسح اضرق هللا ضرب ىذلا اذنم ) مكلامعاردق ىلع مكيزاجف ( ريبخ نولمعت امب هللاو)
 ةفعاضم اذامضا هقافنا ىلع هرحاهيطعي ىا (هلهفعاضيف) ءازلامازتلا ىلع لديل ضرقلا ظفلريمتساو هلييسىف قافنالا .
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 كلمدل هيلع ليادهنال ملعلا ىلع قاخلا 0 ريصن ن ولمن ام هللا و |

 هللاىلاو # امهلةمدقملاك هنالءا دبالا عمدركذ 00 ركذ# ضرالاو تاوعسل

 اهتنونكع #
 هللا يكلعج ىتلا لا والا نم

 اهكلمتف م ككلبق نمع مكفلختسا ىتلاوا مكلال اه قتلا ىهذ اهيف فرصتلاىف ءافلخ د

- 
 ا

 رودصلات ا ا لا ىف رابنل اطوبو ر اهنل ىف للإإلا وبر ومالا عجرت ا

 !ج هيف نيزازعسم مكلمج امت اوقفناو هلوسرو هللاب اونما © | ا

 هللا ىلع ط هل ىلفلا ةعبالا ضرالا ىلا لبحم مي 3 مكاول هدم سفن ىذلاو |

 0 دا 0 5 لكب وعد ناباو اظلاو رذ 3 ارب 5

 ا 0 ا

 عيقرلاو لما ول 1ضرالا:اياور. ىعمو اوعحلل مسا نائمل'هاتكىف هسش |

 | مايا ةتسىف ضرالاو تاوعسلا قاخ ىذلاوه # لجو نع هلوق  ايندلا ءاععأ مءاوه |
 | جرعيامو ءاعسلانم لزنيامو اهنم جرخامو ضرالاىف جلاام ماعب شرعلا ىلع ىوتسامل |

 دحا كفنب سيلف ةردقلاو ماعلاب ىا © متكاملا مكعموهو ف ءريسفت مدقت هك اهف
 مكوه وليقو ارحبو ارب ءاعسواضرانم ناك امنا هيهتردقو ىلاعت هللاملع قيلعآ نه

 لوالالوقلا ةحىلع لدي # ريصب نولمعتامب هللاو © ىلاعت هلوق 9 ةسارطاو ظفحلاب
 راهنلا جوبو راهنلاىف ىليالا لوب رومالا عجرت هللاىلاو ضرالاو تاوعسلا كلم هل

 | ** هلوسروتّللاب اونمآ 3 ىلاعتهلوق * هريفت مدقت  رودصلاتاذب :ملعوهوملالا ىف |
 شب رقرافك ب طاخي عرش ةردقلاوماعلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلا نم اعاونا رك ذام

 عج ف ةقفنلاو اهنع ضارعالاو ايندلا كرتب مهرمأيو هلوسد و للاب نامالا مه أبو

 (ضرالا ىفيلبام لعل) فك ناك ىذلالاملا ىنمي # هيف نيؤلؤسم مكلعجام | | ةقتاو © لام هلوثو ءوازبلا هوجو

 عدي ) - تاومالا نه ن ضرالان *.4ه )َ اهنم جرح امو ( تك ومالاو رودكلا 1 راطمالا 0م ضرالا ىف لخدبام

 دما امو ( اهيف ج اهاموا تتاملا وةك :دالاو رطملاو قررلان 6( ءاشملا أنهم هيل :ئانو )نر اكلنا و ءانلو ثاتتلاو

 ال
 | رملا 7 زخ (ضرالاو تاومسلا كلم هل ريصلا رارسلا و

 ا 1 هللاو ) رحوا رب فا م كاغأ) 8 ملاع ( مكعم وهو ) لامعالاو ةظفحلاو ةكتالللا ن

 فقاوع )ور ومالا ع 7 هللا ىلاو) ت انلا ص رالاو 0

 (رودصلا تاذب يلع وهو ليللاىفراهتلا) ديززو لخدب (طوبور وراهلاىليللا ) ديزي ولخ دي (و) هردك الاى رومألا

 نيكلام (هيفنيفاذسم لمجام اوقفناو)مالسلاهيلعدمم (هلوسرو) ةكملها اي (هللاا ونما الما ورا ن .بوم ا يفامب

ٍِ 

' 
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 و



 ريدا: روس

 ا نيع 0 عمجلا ةاعسوآملاو نيقص ولا نيب ع 2 ةريخالاو ىلوالاوا ولاو هئطاس ملاعلاو

 قْحلاو ماعلا يع د #1 ملع :ىث لكب وهدا

 مه .هدملا وهتحاذ مسالاا ذهب ةلزتملا تقلعت و ؛لاق مه١اسجا قرشو مهسأوحو | مهردقو

 قآل الها بهذدمو هقلخ ءانقدع قابلا هناء اولاق ةيلكلاب اهباهذو ماسدالا « ءانفىف

 ا لاش 03 مهتافص باهذدعب هتافصإ رخالا دارااناو كلذ فال ةنسلا لها ىنعب

 رك ا لكلا عباهذو هانومماسح !ءانقداربالوهنايحدا رب نالف نالف ىن» ىقب ند 1

 ءايحالا ءانف دعب قابلا رخالاو ءايشالل قباسلا لوالاوه ليقو ناالقابلا نا مالك |!

 هنادحو ىلع ةلادلا هدهاوشو ةرهازلا ةريالا هن.هاربو ةرهانلا هحد# ىماظلاو

 مدقلالوالاوه ليةوةيفيكلاهلع ىلوتست الف قا اراصبا نع بجحا ىذلا نطابلاو
 هديحوت كفرعذا هربب لوالاوه لبقو ميلعا!نطابلاو مكمل هاظلاو ميحرلارخالاو

 دول كقفوذا ةقيفوتي ضاللاو تنكح اع ةبوشلا قرط كف رعذا هدوم دل
 بواقلاحرششب لوالاوه دينلا لاقو كيلع رتسسي تيصع اذا هرت_س نطابلاو هل

 كأس 'بوشلا مله, نائالاو نؤركلا كشك ساطااو سرندل 0
 سها_ظلاب هلعو رذ الاب هلك لوالاب هلع نا ا_هانعم لاقف ةب الاءذه نع انيك رمع ]|
 ناك لاق اص ىبا نب ليه-نع ( م 7 4 ميلع ”ىش لكب وهو #9 نطابلاب لسكأا

 مهللا كلوش مث نمالا 1 0 ل اندحا دازا اذا انضاي طاطونا
 كتيلعاوولاو

 56 5 ئىث لك رش نه كي ذوعا هال رقلاو لحالاو ةاروتلا كارم ىوالاو

 ىلا برو انبر تلا رالا عنو ضرالا برو تاويل

 ”ىثكالبقسيلف لوالاتنا مهللا اهتيصانب ذخأ تنا ةبادلك رش نم ةياورىفو هتيصانب
 سياف نطاباا تاق "يم كقوذ سلف يهاظااتناو ى كدعت سداف رز اللا تتلق

 د كنود

 هبات او سااح ماس وهي 1ع هللا ىلص ىون ١: اغا لاقاضناة رب ره ىف انءعوماسوهي ع ىملاعت للى

 هلوسرو هللاا ول /ق اذه اي 0000 ماسو4ي لع هللا ىلدهللال وسر لاَقؤ ناحح# مهلع 2 |

 ىتللانع ةربرههفدنان :بع كلذ ىو ناكو رقفلا نو اننغاو ندلا ع ضفا ط

 هنوعدبالوهوركشيالموق ىلا ىلاعت هللا اهق وس ضرالا اياور هذهنانءاا هذه لاق ماعا

 جومو ظوفع فقس عبق رلااهناف لاقماعا هلورو هللا اولاقمكق وفا نوردتله لاقم

 ةنسةئامسمح اهميبو مكتيلاق ماعادل وسو هللا ولاقاهنيب ومكتب < نوردت لهلاق ثفوفكم

 ةئامسق امهتنام كعل نا اه”لاق ماعا هلوسرو هللا اولاق كلذ قوفام نوردتل ه لاقمت

 قوؤفامن وردت له لاقمت ضرالاو سلا نياك نيئ اع لكنيبام تاوع“ عبس دع ىّتح لس

 نيب امدعب ءاشلا نيبو هيو شرعحلا كالذ قوفناف لاق ماعا هلوسرو هللا اولاق كالذ

 ضرالا اهمناف لاق ملعا هلوسرو هللا و مكن ىذلا ام نورد له لاقمث نيءاعلا

 ىرخااضرا امحيناف لاق ماعا 0 و هللا اولاق كللاذ كغ ىذلاام نوردت له لاقم

 لاقمت 00 ([006 ناضرا لك نا ؟ناطزا 3 لع ىتح ةنس أ م امون

 ّى دوحولا رعسم وهف

 هيضاملا تاقوالا عيمج

 اهعمج ىف وهو ةنالاو

 صهاظلا ل قو نطاب و رهاظ

 لاقل * وش لك ىلع ىلاعلا

 ءالعاذا هيلع رهظ ن. هل

 نطب ىذلا نطا

 هنطاب ملع ىا

 كلاوهباعو

 'ىش لك

 ( مباع ئش لكب ودو)

 مدقلا ىلا لوالا وه هانم

 ىح لك لق ناك ىلزأآلا

 وه رد الاو هللا ءاكحا

 نوكي متادلا قابلا ملا

 نطانلاو ءودلكى عءللاغلا

 لاشو 'ئىش لكب ملاءلاوه

 وه رد الاو ل مادقا

 ددا ءاَشا الب تكلا :

 الاب كللاغلا وه صهاظلاو

 ه نطانااودحا بالغا

 نطابلاو ىها_ظلاب ىلاعلا
 وه لاشو لح مالعاالاب

 ل والك نم كالا

 دءعارذخ الاو ةيلوالا ةياغ

 ةركلا ةناغؤا رخال
 لوؤم لوالاوه لاَشو

 ءاضوت رك ةلادوبإ 8
 هر لحق نكن ل

 هاد نك هقاذ

 متادلا قابلا ىلا وهودانفا

 لاوزالو ءانفالوتومالب

 ميلعنطابلاو هاظااورخ الاولوالا نه ئىَش لك وهو



 نم 000 رعلاوهو )

 ادا 97

 نك ةاذا 2 ) ميكحلا (

 كلم هل ) ادايقنا هل عس

 هريغلال(ضرالاو اويملا

 ىاعفر )

06 

 خيل عطوتو

 كالمهل ىا صن واءاحالا

 ايبحح ضرالاو تاوملا
 ُئىش لكرإع وهو ) امو

 مدقلاوه(لوالاوهريدق

 0 مل ناك ىذلا

 دعل قس ىذلا ) 826

 ( ها اغااو) ؟ى * لك كاله

 (نطانلاو)ه.لعّولادلاةلدالاب

 ىلوالاواولا وام يم ناكناو
 عماجلا هنا ىلع ةلالدلا اهانعم

 اماو ءافلاو روهظلا نب

 عماجلا هنا ىلعف ىطسولا

 ني وألا نيتفصلا عوم نيب

 نيرخالانيتصلا عود

 ( زيزءالاوهو ) قلخلا نم

 هب نءؤي ال نا ةمقتلاب
 هناضقوه سما ىف ( مكحلا (

 هل ) هريغ دبعي ال ناأ ما
 (ضرالاوتاومسلا كلم
 رطظالا تاو كلا نار

 ( ىحب ) تاننلا ضرالاو

 ايدل ( 5150 ثلا
 نم( لكرع وهو )

 ريدق ) ةتامالاو ءايحالا

 * لكأ لنق. ( لوالاؤه

 2 لكادجي ( ىجالاو)

 ةنورشلاو عانلا هز را

 وهاب رعسشي لاح © ميكحلازيزع ااوعو 19 بيحوا انلاظلو نالجال لمفلا عاقيا |

 3 لك ( نطانسلاو) ءىثلك ىلع ( ههاظلاو )

 هه ١7 وس

 اف فرصتملاو اهل دجوملا هناف # ضرالاو تاوعسلا كلم هل هه عبستلل ًادمملا

 العرغو © هلق رور2انم لاحوا فوذحل ريخ وا ىاتئتسا 3 تيعو ىحب 75
 قباسلا *# لوالاوه ٠ ةردقلا مان 6# ردق 9 امهريغو ةتامالاو ءابخالا نم # ءىشلك
 انف دبل قالا © رخ الا 98 اهتدحتو اهدجوم هنا تحنم تادوجوملارئاس ,لغ

 باسالاهئم ئدتس ىذلا]والاوه وا اهربغ نع رذنلا عطق عم اهتاذ ىلا رظنالا, ولو

 5 *© ]الا ىفاظاو# انعذ رخالاو:اسراخ لوالاوا تانينمملا هيلا ىم

 لك لع .بلاغلاوا د اه ةكتالف هتاذ ةقيقح نطابلاو هللالد ة ةركلا هدوجو

 ف عيمج نا ىتاثلاو ههعزناو 16 ىلع 3 5 ا_هددا ناهحو نع ىفف لقاملا

 روك دملا مسدلا انا ناف اتعب فكاهي ف رمصتس هل ةداقنم أه رساب تادوجوملا

 مو تاوكشلاق نم ضرالاو تاروةكتلا قام هلوَش دارملاناك لوقلا ىلع 3 الاى

 قيستلا )ع جيسقلا|_:اح ناو هللا نوفراءلا نونمؤملا مهو ضرالا ىعسمو هكثالملا 5 0 5 . ب 0 0

 0-0 كلذ ريغو مولو م و نه اهذ امو تاو سلا 1 زدا عيش ىوذمملا

 هش اخ ةعسم اهلك كلذ ريغو باودو 0 و راحنو لا.>نم اهيف امو نا

 اهف فرد أ ةداقنه هنافصو فام تسدهو 0 ا> هللا ةمظع لال ا

 رسل: [ عضل ىفو ىخاملا طظفلب خب 5 هلا عا وف ضعاىف ءاحدو 3 تاق ناق ءاشن كندا

 1 52 [نيإ نادم م نوكا لا ةراغا هلف ثلق هانم 5 عراضملا ظفلب

 لي 11 قازإ| ةيسم نرككو ئشاملاف ادا ةيسي تناك ىغ لب تقو نود تقوب

 ىا 43 ميكحلا 0 ءود هعزانسال ىذلا ةردقلا لماكلا بلاغلا ىا 3 زيزءلاوهو ©

 ىا #8 ضرالاو تاومسلاكلم هل # باوصلاو ةمكلا قفو ىلع هلاعفا عي ىذلا 8 -. 5 / . .٠
 ىنغلا هنا

 وه“ لجو ؟ ىلع وهو 8 ايندلاىف ءايحالا تيميو ثعبال |
 1 نا :لك لق لوالاوه ىب نعل # ن طابلاو ىهاظلاو رخ الاو لوالا

3 ٠|- - .٠ 

 تازومالا ب ىا 3 0 ىو 1 هيلا نوحاع مهلكو هقاذ ع ند |

 ظ 0000 0 دال ل املا دلي دحأ لكءاق دعب رش الاو ادوات ئىش نكي لذ

 © ريدق وش ل اك

 ىذا لكي ىلاعلا نطابلاو ”ىش لكب ىلاعلا نطابلاو *ىث لكىلع ىلاعلا بلاغلا ىهاظلاو
 هدعلا نك 0 5 ئىش هلق ندب هدوجح وب لوالاوه ليقو سايعنا 1 ىعم اذه

 دبالايف هدو_حوب رخ الاو ءادتنالا ليقو لزالايف هدو_حوب لوالاوه ليقو.'ىش
 كوقعلا نع ع ىذلانطامااو هتنادح و ىلع ةلادلا لثالدلاب صهاظلاو ءاهتنالادعبو

 0 كاعا قب ىذدلارخ الاو دو>وم 0 قيس ىذلالوالاوه ليقو هفحتنا 9 ١ , لاجسب .٠ ا

 ةردقلاو ماعلا نه هنافصت قالا ىلاعت هنأ ه عم قالقاب !| 3 راكبولا مامالا لاقو دوقمه

 مهءولع باهذو قئالخلا توم دعب 0 لزالا ف هيلع ناك ىتلا امهريغو
 "ودك 22 هج جس و ن2 صن ل ع جوس مل هجم صفع وحس مع عج .- عدو حج

 (مهردقو 0

 هيلا , ىورن ل21 ا و



 وعدن الفا لاقىبر ةمحر لاق ىهتشتام لاقفىبونذ لاقف ىكتشنامدل لاقف هتوه ضيع ىفهنع هللاىضر دوعسه نبا

 هيف نهاةحاحال لاق تك لا هعقدن لاق هيف ىلةءاحال لاق كئاطعب سمانالا لاقف ىنضيما بيطلا لاق بنطلا

 ةيلل لك ىف ةعقا قار ار ند الورق ١ ماسوي كع هللا ىلص هناك د تمع“ ىاف ةعقاولا هر تملا ردنا نون عا دق
 و

 هللا وةمقا ولا نمح لا تبرتقا اديدطاةروس# ةللارك ذ ثالثلا_ 5 هع رولا ذه كيلو ادبا ةقافهيصت مل

 ةيكمديد حلاة رو ملعا ١ ادبا هئاف 0 هللا لكف ةعقا 1
 2 نورشعو عسن ىفو ٍ

 1 ا 0 2 0
 ميحرلا نحرلا هلامس ) ظ * ةبازورشعو عست اهياو ةكم ليقو ةيندم ديدملا ةروس ©

 صضءل 8 ءاح ) هلل 3 ات

 دال ع ا ظ مد ميحرلا نمحرلا لامس اج
 عراذملا طظفل اهضعا ىتو

 17 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع

 طظفل لءعارسا ى قو أ طظفاب فصلاو 57-2 انيه ركذ# ضرالاو تاووعسلا ىف ام هلل جس

 : ْ هحعسإ نأ هلا هئشا ام نأش نه ناب اراعشا عراضملا ظفلب نباغتلاو ةعملاىفو ىخاملا طظفل ىلعالاف و ردصملا
 | ىف اقلظم نادلا ئحو تالادللا قالتخلا فرك لح ةلالدخا 1 0 ةملكلاهذهل اباع.سا مالا |

 اذهو صالاو نلاطاإاو |6022 و ناب اراعشا هتوصن ىف هإ توصأ لكم هسفنب ىدعم وهو 0 ىدع ماو لاح لك

 ىمو اهئاهج عج نم

 لاق لاق رذ ىبا نع ) 5 , ةحلا ف 9 هل تسيغ هدمخحو هللانا_عس 1 ند

 هللا ناحس لاق ىلاعت هللاىلا مالكلا باب كربخا الا ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىل

 ناتفيفخ ناتلك ماسو هيلع هللاىلص هللال وسر لاق لاق ةربمه ىبانع © ق 0 هدمكو

 ةرانماللاب ىدعدق لعفلا

 ئىدعتلا هلصاو ماو 5 25 : 320

 1 مظعلا هللان اح هدمحو هللا نات نمحرلاىلا نايسح نازيملايف ناتايقث ناسالا ىلع
 ةدوس ةءمانأل ةدشقتم 2 ١ : لا ل 5 /
 3 0 ءاعااهللاو ىراذعلا ع ق(ثسدح رح كانت ]ذه

 نهلوةلءع را نم أ 1 : 9

 اللاف دعو بهذاذ دا يل : 0 31 ا 4 5
 ِ هي ةنامسجو هنأ نورشعو عسلاو ةيلدم ىهو ديدحلاةروس ريسفن و

 ُ ىماللال اعلا 1 اما

 دار نااماودل تحن وءتوصأ 1 افرح نوعيسو ةتسو ةثامعبراو نأفلاو لك نوع: او عب داو 3

 م دق هلل جاسنإ ْ 0

 املاخ ههطواو الخال | 2-06 0
 (ضرالاو تاوععلاىفام) ش

28 100 / 5 5 8 

 مصيو عيستلا هنمىتأتنام || هللا هريغو حور ىذ لك ىندب ا ضرلإلا ول تال 9 لجدول
 مرسلا 40 ءايالا |رمهع ءاودحسا لدا اد هللا 4هب ءالق هل اكل
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 قطان 35 اعز ةفئاستص ىلع هتاالد ريما لةؤ هيف اوفات>اداعو قطانن 57 ءالاقملا ريغ
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 ١" ندكملا نولاقلا اهنا
 | جر 01 5 ناحنرو ف 01 ذلا 0 طابو مودحر ك ةامطل تيكلاك اهنال 1 لو 00 5

 05 . ف نيهلا ا *« كملف :بعلا بادصا نه ناكنااماو * منت تاذ #8 ميعأ
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 | اره لاحذإ ثا(: حج
 :ينيلاضلا نيب ذكملا نم ناكنا!٠او 8 كيلع نول كناوذا نم ىا *« نيب لاا ا را
 يم .. || ةراشا تايالا ءذهفو

 بناود
 هب دعواام م «(بحوااع اراعشاو اهنع ارد حز مهل اعفا عةصواعاو لاع أ

 12 0 | لن نب كيلا
 اهناخدو اذ موع”ن.٠ ريقلا ف دحام كلذو 0 ميج ةيلصتو ميمح نع لزتف * || 2 ٠

 ربا لات ك2اناوةدحاو

 قحىأ # نيقبلاقحوهل# | قرفلا ناشىفوا ةر ودلاف ركذىذلا ىأ # اذهن : 7 0 هلال يعل تاكا ع
 7 لاكش 00 ها

 داش مان ةليالاتع اعت ها 5 ههزيق 82 مظعلا كك م 13 ا لا ريخلا 7 3 :

 هيباش ةمظعل قبلي ىلاعت هعءا رك ذب 2 ر 2 ل ىذلا ( اذهنا ) ننيذكم

 | ةحارت-ا هلو ىا ناحنرو ف ةحر ليقو حرف هلف ليكو هج -ارلا وهو حور هلف ىا || ةروسلا هذهىف لزنا
 1 نيبرقملانم دحا قراشإال هيلاعلاوبأ لاق مش ىذلا كا_ك+رلا وه للقو قزر لقو | ىا( نيقيلاوح ريل

 هلو ىا 03 ميعل ةنحو ع هحور ضبقتف شاف هع لاكن نم صغل ىو ىدح امدلا نيقيلا نم تراكملل ىف 5

 ناحرلاو رانلا نم ةايلا حورلا قارولا ركبوبا لاق ةرخ الاىف اهيلا ىضشب ميعن ةنح أ ( يظءلا كبر , مسار جف )
 .٠  5 1 0”اكنأ اماو ف هلأ ذأ 6 0 1 1 0 - 1

 كل مالسف نيعا باحانم 8 ىفوتلا ىنعي © ناكنا اماو #8 رارةلاراد ناوضر |! نافع ب نافع نا ىور

 ىلع لخد هنع هللا ىحكر
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 5 نم اولس مهلاف مه | مهمالف ىنع ءااو مهنم ا كل ةمالثع 0 ىئا ني نيغان 0 |

 | 2 ا وأ ب

 مهت يسن ء زواجه هللاز نا وه ليقو ةمالسلا نو ا 7 كنا وا هللاب تارقزنا ةمحر 3

عل كحاضا لاش وا نيعلا بادكا نم مهنا كل مالم هأعم لقو مهلاةسح لشو ( ناك رو ) ءارلامغ
 ن

 ناكنا اماو 9“ نيا باخا نم كيلع مالسف ىلبقو نيا باتا نم كنا كل ماس | ظ
 لف 8 لاعشلابادكا مهو ىدهلا نع ىا © نيلاضلا 8 ثعبلاب ىا :# نيبذكملانم

 ةمظع ران 0 ىا ّ 6 ةباصتو 9 م ل د مهلدعإ ىذلاىا حر ن* |

 هك نلتسال ىا 13 نيقللاقح 9 0 3 هصق نم 00 م ىءا 7 ادهن 1 الا

 ا وهلا نم | و2 وت اذا

 ( مءاةنحو ) قزرلاشو
 لو

 | يعل نسال 4و ا.ةلاموي
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 بادصان م ناك نا اماو )
 هاياوال هللادعا امو ضيصاقالا نم ةرو_.كلاهدهىف كيلع ءانصصف ىذلاادهنأ ليقو مهلكف ةنإا لها نم(نيعلا 7 7 هذا , 5 ع نان كحق فى 11 نا 5
 كشال نيش هّنب ادح وىل 1ع دب امن ركذامو ميلالاب د هبادعال دع 3 ان 85 | مالسف ) نيِعلا باكا أ د| ه 3 | || "5 دءلا ند 3 2 1 معتأ 16

 © عدس * . هرم ١ 3 مظعلا ا ميس 8 َ
 لصف هانءم لبقو ا لذ 1 مخ /|كلر هز 5 8 ئ 2 كير ر د 6 هنف هما ) نيِعلا بادكا نو

 مظعلا كبر ميسا 26 تلو الب كاك ىنهلا سماع َّن همقع نع#ه صان و مظعلا كير 0
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 "0 ا ل كلا ل وق

 ىلعالا كب رماح ا الو م عول 2 اهولعحا ملكو هلع هلل ىلص هلل عنبة نعز لاق 7 ع 9 | 0 53 ١ ةنملا لهان سَ اوكل

 |١لاق

 مها و مهما هللا ءاسدق
 زها كلغ كتل ةلاشو هيلع هللا ىلص ىبننأا عم ىلص هنا هش دح نع#دواد وبا هحرخا ؟د وج ىفاهوام>

 3 . ١ مو ام 5 1 ل 1 3
 ىلاامو ىلعالا بر ناش دوت ىف مظعااىبر ناك هعولر ىف لوَش ناكف ملسو

 ل 0 ل نه ناك نا اماو ) ةنلا
 هحجرذا ذوعتو هو الا بادع هبإ ىلع ىناامو و فقرا راهن قلع ا "ا 6 55149 كفف ؛ الإ تادع هاذ لع ناامؤا كاتم و والا هةمح ر ةنآأ . لع 1 : .

 3 هلأ 1 5 رك 93 او 1
 لاق ملسو هيلع هللاىلص ىلا نع رباح نع هلو *أ نسح ثيدح لاقو ىد دا ( نيلاتصلا ) ٍباتكلاو

 4 نم ) ) مح ةيلصتو) راح ا ) م نء ( مما رمشو موق ز نم مهماعطف ) ليف 0 ناغألا :ع

 ” صعاب اصف ( مظعلا كير 92 ل ( 530 انهاقح ) نيةلاقحو وهل ) مهل انفصوىذلا ( اذه نأ 1 رادلا ىف مهل وحد

10171111000000 



 نمل باطلا (نورظنتذئيح متاو) بارشلاو ماعطلارم(موقللا)توملادنع حورلا ىا سفنلا(تغلب اذا الولف)
 الولف ) نولتالونولقعت ال ( نورصبت النكلو مكنم ) رضتحلاىلا ( هيا برقا نو ) ةعاسلا كلت .تيملارضح

 حورلا ىهو سفنلا نوذر“ ( اهتوم>رت ) مهساساذا ةيعرلا ناطلسلا ناد نم نيبوبرص ( نينبدم ريغ ممكنا ش

 قر دل نك الا ىالواف نيرو#هقم ناي وبسم ريغ منا 0 ١ موقلخلا غولب دعب دسجلا ىلا '

 ملال تنل اذا اهنومحر ال ولك ةيلالا يترتال 2 كن ١

 مكنم هيلا برقا نحنو ؟ةعقاولا ةروس) دك نإ ةرركت هينا

 العو انثردَش تيلالهااي

 تلا |( رددق هلوق | دو الاعفا عدسمالا

 م 58 م الولفو نيئيدم ريغ عكا نإ

 ه: هنأ را رعشو 0 هنأ ل 0 ىأ 32 تغاب كا 0 ءاوالان

 ىنملاو توملا ةكّنالمب وا

 0 ماع ١ ربع 0 0 ا نو ىا 00 نيو للاتانآ ؟د وك ىف مكنا 2
 مكيلع كنا وذ لك قرم ود 8 نو رص ال نكل و عالطالا بيس ئوتاوهىذلا ثرذلا

 1 ملف 02 اياتك 00 روهةم نورا هءايقلامون نييز#ىا * نينيدم ريغم :5ناال ولؤؤ هيلع

 مكيلا يكنا ناورءاكماو سفنا!نوءجرت © اهتوعجرت ف داقنالاو لذا د هد هلذااذا

 0 م ذاع 7 لكوتال رك هقاثلاو ىلدالا 0 هيلع ضدحلاو فرظلا لماع وهو اهرقم ىلا

 ارطم مكقذدناد باذك لد اك نييز ناكولع ريغ مخ نا طرقا باوح لياد ا_هزيحىفاع هو

 ون قراص ملكاوي مكر 0 ولف م لطم 7 ناآ# هناياب مكسب دكت و هللا لامفا 5 دحج هلع

 ناكنا ا #4 نيب رقملا نم ناكنا اماذ 88 .موقلخلا انهَع 5 دعب نادبالا ىلا حاورالا

 ةمحرلاب رسفو مشلاب حورف "ئرقو ةحارتسا هلف ؟حورف# نيقباسلا نه 1

 ىدؤي بهذم ىلع اذك

 مكلافليطعتلا ولاهالاىلا

 ندبلاىلاحورلان وء> رئال
 منا موقلملا هغوأب دعل 00 دع حورلاواس م ![ ىا 6 موقلطا تغلب اذا 0 الهف ىا 03 الوز

 تنكر باقة نكي | كيقد سفن جرخت ىتءتيلا ىلا ب 6 نوراظنن ذبح 3 تيلا لها اي ىني 4متاوإل
 مكليطعت ىف نيقداص * مكتمديلا ب رقا ننو أيش نوكلمت الوعفدلا كتكمالىناطلسو ىرسم»ا ىلانورظنت
 ثيعملا ىحماب ؟ رفكو مك تقلل برقا هحور نوضش نيدلا السرو لقو ةيورلاو ةردقلاو ماعلا ىا

 نورنا لبقو هحوار نضتقل ةكياللا نه هو رتل اا 0

 نييزوعو نيساحم لئقو نيك ولممىا # نينيدهربغ متكنا الولف 88 كلذ نولتال ىا

 هش نودرت ىأ © نيقداص مت 0 اينو 19

 نيزيدم ريغ ملكنا الولف هلو نعو موقاْلاتغاب اذا الولف 0 نع باحاف موقلخلا

 الو ثعبال هنا نولو "5 سمالا ناكنا ىنءملاو اهتومحرت هلوق وهو دحاو باوحن

 تغلبام كعل ولا تملا ده نت

 ) ناكنااماف )دعما ىديملا

 (”نيرقا نك نود
 جاوزالا ن٠ نيشاسلا نه

 لواىف ةروكذملا ةئالثلا

 هذ ) حور ( ةووالا

 حورلا (تغلب اذا الواف)

 موقللا ىلا دسجلا

 توملا كله ( ا هن سرت عب( و" رو للا ةكملعااي ( متأو )

 متتكنا ) الهف ( الولف ) هئاوعاو توملاكل» ( نورت ال نكلو )هلهانم( مكنم )تيملاىلا برقا هناوعاو

 ا 3 اذاو موقلخلاتغابا ذا ىلع 0 سفن نودرت الهف ىزاح هلاالو ناس

 1 قلخلاتاقبط ركذ مث هب اونم اف ىلاعت هللاوهو ؟ ؟ريغىلا ص الانا اولبعاف كلذ
 5 0 #3 نيل عل 34 ني ركل ناكذا 0 ا 1 نادل مهتاجرد نيو

 ( نيقداص ملكنا ) دسجلاىلا دسجلا حور ( اهنوءجرت ) نيبساحمو نيزاج ريغو نيمولم ريغ ( نينيده ريغ_
 ىف مهل ةحارف ( حورف ) ندعةنج ىلا (نيبرقملانم ناكا اهأف ) نينيدءريغمكنا



 تازأ ليقو هب نوبذكت
 ايقسلا مميسنو ءاونالا ىف
 ىا رطملا قزرلاو اهلا

 مكقزررام ركش نولعجمو
 نوب ذكتمكتا ثيغلا نه هللا

 هنوبسات ثيح هللا نم هنوكب
 مومنلا ىلا

 نالفلاءونلاب اذيقس

 نيرفاك ا سانلانءقيرف ممكا |

 اذ اعل لا ول ةعلاو عباسأ /| يك

 [ كتمت هءنوبذكت كنا نأ ر قلادمعتل 122 نول كرا 6 رفا

 ( ىلا ل12 الا نست نف تيدكتلا مكفزر اع 22 ىا مكقزر نولءجنا مهل ليقف ميياع

 أ لدي ةرامعا ىملاو نأ ن هلا هن ءاحاع بك و همعلو ىلاعت هللاقزرإ ذك دقف 0 أ

 لا ا لودر ا لص“ لاق ىهطا دلاخب نأ ديزإ نع 6 ق ا بيذكتلا ركفلا

 سانلا ىلع لبقا ف رضنا الث ليللا نم تناك ءاعس را ىف ةيبيدحلاب عيصلا ةالص ملسو هيلع |

 ىدايع ند ا لاق لاق أ هلوسرو هللا اولاق مل < ر لاق اذام راك له لاف

 يك اوكلابرفاك ىبنهؤم كلذف هتمحرو هللا لضف انرطم لاقنه اماف رفاكو ىب نهؤم

 | هيفو مام هاور بكاوكلاب نءؤمهىبرفاك كلذف اذكو اذك ءونم انرطم لاق نه اماو

 اأو 4 الاود_ه 0 ف 0 5 05 0 هيلع هللا ىلص ا نع - 5-2 70

 اللا 00 0 هللال زئاام لاق مل<و هيلع هللا ىلص هللال وسر نع هنع هللاىذر أ

 ةياورىفواذكو اذك يكوكلانولوقيف ثرغلا هللالْزني

 هللا لص هللال وسر لاق لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبا نإ ىلع نع اذكو اذك بكوكب

 اذكر اذكءونم ا را رار 1ك لت نويتكت ىلا كفزر نولمجو لسو هلع |
 ناصح ثردتح لاقو ىدذمرتلا هد رذا اذكو اذك 0 ىو اذكو 57 منو

 ل اذا ءونم مجتلاءان لاش يكوكلا ءونلاو *رطم رئا ىا ءاعنرثا ىف هلوق* بيرغ :

 ان رطملاق نم رك كندا 0 العلا فلتخاو علطو ضب اذا 5 ليقو باغو أ

 ةلم نع جرخم ناميالا لصال بلاس ىلاعت هللاب رفك هنا اهدحا نيلوق ىلع اذك ءونب |

 005 الل ىلع ردم لعاف فى وكلا نأ !دقتعم كلذ غلاق نيف كلذو. مالهالا
 بهذ ىذلاوه لوقلا اًذهو ءرفكىف كش الف اذه دقتعا نث معزب ةيلهالا ضعب
 اك ان رطم لاقوأ اذه ىلعو كدا صاط وهو ىفاشلا مهم العلا ريهاج هيلا

 انرطم انا هداسعو هل تايم ءونلا 1 بلا داتا نا دقتعم وهو اذكو

 ىلضملاب ىقستسا هنا رمع نع ءاج م مجعلأ لعف ىلا دصقب ملو اذك من عولط تقوفف
 الكب قالا لا مرش اا نودع 3 لاف ايزثلا ءون نم قب ا ىدان مث

 تقولا نمىقب مع دارا امناو سانلا ثيءىتح ع.بسلا كلت تضدأ» هللاوذ اهعوقو دعب

 ةيهارك ىف اوقات>او هف رفك ؟ ال زئاج اديقر املا هللاىتا مث اذا هنا ةداعلاتر> ىذلا

 ةلك اهنا ةهاركلاهذه ببسو ميرحتالو 2006 يا لك اهنا رهطالاو |دِع

 كلس نمو ةيلهاجلا راعش نه اهلالو اهلئاَش نظلا ءاسف هريغو رفكلاريب ةددرتم
 لاكت دمت [ي هك رفكلا دارلانا 1 اصا ليوأت ىف ناثلا لوقلاو مهكلتم
 لكاوكلا ريبدت دقتعيال نون راج اذهو بكاوكلا ىلا ثيغلا ةفاضا ىلع هراصتقال

 قل رف محضا الأ ةكرب نم 00 نم هللا ل زنا ام ةره ىبا كيدح سوانا اذنك

 الات هلوو ف لغاا هنا ةمعنلا نفك هنا لك لذ اهل ةلوقف -نيرفاك اهم يتلا ند

 « الولف )



 هع 17

 مهل رافغتسالاب مريغوا مهسفنا ىا نورهطملاو هرهط ىنعع هرهطا ن» نورهلعملاو

 تمن ردصم وهو نآ رقلل ةعباروا ةثلان ةفص ا نيملاعلا برن ليزنت # ماهلالاو
 #* نونهدممتا ز" نآ رقلا ىنمي #8 ثيدحلا اذهبفآ 9 اليزن# لزنىا بصنلاب 'ىرقو
 نواموو» هانواهتهيقيلصتالو هاج نيلي ىا يمالا ف نهدب ن 1 هب نونواهتم

 لاق هبو ملعلا لها 00 مساق لاو نسفاط و اءاطع لوفر وهو ةضؤل

 ركبىبانب هللادبعنع أطوملاف كلام ىورام هيلعلدب ءاهقفلا رثكاو ىفاشلاو كلام
 ماسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هتك ىذلا باتكلا ىف نا مزح نب ورمع نب دم نبا
 الوصوم ءاجدقو السرمم كلام هحرذأ !يهاط الا نآ رقلا سمتالثا مزح نب ورمعل

 هيلعدللا ىلص هللال وسر ن نأ هد> نع هسأ ن ن0 را دع نا ركنا نع

 نع هدئس ىطقرادلا ىورو لاسرالا هيف 3 8 اذه. نع ١! لها للا 0

 دارملاويهاط الا نا رقلا سعال ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق لاق هسا ن

 هللا صهللال وس رنا كود م عاستالاو راو اب رقىلع ان أ رق هاعم 8 ةلاب
 داح ومك.لالاقو فنوحأ أهنداراز# ودعلا درا ىلا ناذرقلا رفاسن نأ ىل ' ماسو هياع

 ع<الاناك اذا ت تأق ناف هفالغب هسمو فذ ملا له بذجلاو عر روخلل زوج ةفين>وباو

 ةكتالملا هنو رهطملاالا هسميالنم دارملاناو ظوفحلا حوللاوه باتكلا نم دارملانا

 ىفاشلال وقعتافيكف رهطتلا نم نورهطتملا الا هسعال لاقل ثدحلا نأ دارملاناكولو

 ىلع هلح هي الا حرص ن» 1 ئناعل انا لاق نه تاق فخ صل ع ثروخال علا
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 مكاو ملعلاو نايبلاو روالاو ىدهلا نه هفدمحتا1ميركنا رقلاو دمحي ال عماج مسا 5 . 4 10

 هوو تادف _ندالاو 6 ! ميكمطاو ةثمتك انوإ هنالدعسرفيقنلا محو هومر مس

 ىف زرقسو ريك نم طن ودلاتت 0 نالاع 10 وهنم هلع ل صاب اطب ماع لكف

 9 و نال ماس ا راسر كذا لكلا لو شكلا نم ءزيغ قالخم ندلبو
 كنا الو هولا هلك نويسألا كاك نزع نا رفلاو ناذ الا: هلمتو نيعالاق
 ىهدلادا قب ىررط ضغ وه لب,ةئملالا ىلع لقثي الو نوعمانسلا هلمي الو دادزرتلا
 نم ظوفحلا حوللا ف ىلاعآ هللادنع 1 و ىا # نونكم باتكىف 88 كلذك
 لقوة نوصم 07 وى لان اتكلاب ةازملا ل نقو ءوسفب هلان نا ما ناطيشلا

 نونكلا باتكلا كلذ ىا * هسميال # عكا لوالا لوقلاو فيرخلاو ليدتلانم
 ثادحالاوبوثذلاو كرمثلا نه ةراهطلاب نوفوصوملا ةكئالملا مهو 5 نورهطملاالا 8# |!-

 ةداتقو ةيلاعلا نبأو ريح نب ديعس لوق وهو سناوسايع نانع لوقلا اذه ىودري

 دوهلا نكمتنا ىهني سابع نبا ناكو كرسشلانم ىا نورهطملاالا هسمال ىنعم ليقف

 ها نم الا همقتو همعط دجال ءارفلالاقنآ رقلاةءارق نم ئراطتلاو

 تاباخلاو ثاد_>الان٠ نورهطملاالا هسميال هانعم موق لاقو نود>وملا الا ءورَشال

 | لج ثدححلل الو ضئاهلا الو بنل زوجال اولاق ىهن اهانعمو ىفن ةياالا شالو

 5ع لقو ل ن

 14 ىولا») اذهاو بو“ 41 طولا احوالاىف (

 3 رقلاب كما لاهي وةككالملا مهف بوبذلاو تاددالا نو ) نورهطلملاالا ( ظوفحلا حوللا ىعل (هسعال) مسقلا ناك



 تلخ نذللوأ ردقلا ىو لل نولزنب نذل ا هعفامو 2 :6 اعاتمو

 ركشلل واهمعن طمت ىف مه سما نه يتلا واهتمعنل نورفاكلاهتبنا دحول نر

 نم اعدعلالل

 اا ةح مبشاو ًادتبلا فدك مسقا ا القوا م اسالغا هلوةىفاك دن 1 الل ةدي مالو

 # موجتلا عقاوع 8 هيلع مسقملا فلاخم 1 درالف وا 0 هاون هلع لدك

 انور درا اهعقاومو كل رقلامو# موهنلا لقو راع اهلزانعوا هريئاتلوزال

 هنأ ىنعملاو 0 ةديعللا 0 ءاوقلا ضرالاىف َلزاشتلا ىوقللاو

 كلذ ريغ ىلا لاضلا اهب ىدتهيو عابسلا برها

 جاعلاىف اهم نوعفتنيو دربلا نم اع نولطصيو ةلظلا ىف ابء نودتست نالانوقملال و

 لاملانه هولخل وةم ريقفال لاش دادضالا نمىوقملال يقو عفانملا نم كلذ ريغىلازبخلاو
 اعيج ءاشغالاو ءارقفلل ةعقنمو عاج اهف نأ ىنمملاو ديرام ىلع هن وق وقم ىنغلل لاهو

 هنردقو هتنادح و ىلع لديام للاركذ امل *# مظعلا كبر مسي جسق ف اهنع دحال ىنغال
 لكل اباطذ .نوكينا زوجمو ماسو هيلع هللا ىلص هين بطاخ قاطارتاس ىلع هماعناو

 نوكرعأا لود امع ههزلو هللا ىر , ىا 0 0 كاع لاقث ىساالان هادرف

 لحو م هل وف *# ميظعلا كير تاذب 20 ىنعملاو تاذلاىنعع ن نوكي مسالاو ا

 اهلصا كعإل ىلو 5و 1 يه ةلدالو مقاف ةاقم نايل لا لاق 13 مسقا الف د

 اويذكت الؤ هر دهنو ى(ي "أ اهائممو مدهام ىلا ع ري - اما اهدحا ناهحو اها ءهىفو

 نا رقلاىف رافكلا هلاق امل درالثا ىناثلا هخولا ججحلاَو مالا نم هتركذام اود 0

 لاقف مسقلا فاتسا مث نولوقت اكسالا ىتل لاو :ةناهكو .رعشرو نامل

 لئاقلال وقكوي ىنالا اهانعم انهالنا لبقو رافكلال وقل ةخال هللاوال ىنمملاو 3

 لاق # موهنلا عقاومب # لاؤلانع ىبلاال صالاميظعت ديري وهو ىرج امع لأستال

 _ةمايقلاموباهر ءاشتاو اهرادكتا ليقو اهلزان هاذ 00 و اهلمقأ و مومن ابراغم دارا

 ةد_حاو ةلج هلزيي ملو امون امو مالسلاهيلع دمم ىلع نا رقلا لوزنب

 | كبر منار جف #9 اهتكاس نمتلخاذارادلا توقا نه ماعطلان همهدوا نموا مهن وطب

 | ميظعلاو هركذ ىلا مسا قالطاناف هركذبوا هع"ا ركذب جيستلا رح ميظعلا
 أ ىلا امن هه زنال امادماعأأو هءاص عئادب نك ددعا ا عبسملاو نهالا تدقعأ ةوبرلاوا مسالا فص

 ْ مسقأف وا مسقرملا جاتحي نا نم عضوا سمالا ذا , مقاالف 9 علا عنلان

 | نارسفملا ة١51 لوف ياك

 | ليقو اقرفتمماسوهيلعهللا ىلس هللا ل وسر ىلع لزنيناك هاذ نا رقلام وع د[ نا

 أ وظل نيذلل 8 كلا ىو ءاوقلا ىف نيرفاسملا ) نيوقملل 0 هةئقتمو (اعاتمو ) هاودعوأ /

 نال نو عام متأرفا لاقفناسنالا قاخ ر 5ك 7 اهم 1 ن٠تاخاذارادلا توقا مهلوث ند ماعطلا نم مهدوأ نم

 م 0 لاف بخلاوهو «ةعقاولاةروس) ما و هي اع 1 م 16 6 ملا -- لع ةفاس هيف 3 1

 ني“ اع 3 نوثرحم

 ءاملا وهو هلع ترسو

 رانلا وهو هب زيي ام مل

 هنع ىتفتس الو ةئالثلا

 متسف ) اح مادام دسحلا
 امعكير هزنف ( كبرمسا

 ملا اما هن قيليالا

 مسالا دانا فا ”لدحتلا

 كح 5 ىا رك ذلا

 ةفص ( ميظعلا ) كير

 هلا فاما وا افاننلا

 تاز امل هنا اعوذ سم ءاحو

 هولا نات: لاذ
 ( تقال ) كعركريف

 ةدب نه الو مسقاف ىا

 الثل هلوقىف اهلثم ةدك وم

 ؛ئرقوباتكلا لها ماع

 مقا انالف هانعمو مسقالف

 تلخد ءادّسالا مال مالللا

 :ريخو ًادتبم نم ةلمح ىلع

 نوكتنا محيالو ادتملا

 اهقح نال مسقلا مال مالللا

 نمل اهم نرشنا

 اهطقاسمب (موجنلا مقاوم )
 ىلعوةز ك0 عمو

 نا 0 5 هل لعأو

 كير مسا جسق ) | دلل ىف ثلا مما ىو ءا وقلا ١ نضرالاف 0 ةا_ىمال ) نع ةرقتم ( نانو

 ( مولا عقاومب) مسقا لوب ( مدقا الف ) ميظعلا كبر ديحوت ركذا لاو ميظعلا كو ممساب ىلسصف ( ميظعلا



 , دب يك ا ع 0 0

 ( احاحا هانلعح ءاشنول ) 0 ا ءام بذعا

 تلذدو نّوركشت

 الهف ( 00 الواف ) 51 تارا ادم
 ' ةقلعم نيتامح ىلع ةلخادتناك املولزال انه هنهتعزنو اماط>هانلعتل هل وا 1

 فاثلا نا اهتلمح ىووشهو اعدافا

 نوماملو كلذ ؟نورمشعلاو عباسلا ٠ ءزحلا) لمالعن وكم ماللا

 ىلاح ئواسنو هندحا 5-0

 قنا لع هاما فادح
 ةريصق ةفانملاو اهركذ
 هنا انقر دا لف نتن

 ىنعمديفت ماللا هذهنالو
 تلخداف ةلاحال دك تلا

 ةيا نود موعطملا ةيا ىف
 نا ىلع ةلالدلل بورسشملا
 صا ىلع مدقمم وعطملا صا

 ديعولا ناو بورمثملا
 نه بعصاو دشا هدَقش

 حاتحامنا بورسثملان ا لبق

 اذهلو موعطملال اعبن هيلا
 ةنا ىلع م وعطملاةْأ تمدق

 رانلا مت :افاذ بر كلا

 امتوحدقت (؟نوردت لا

 دانزلا نم اهنو> رخو
 نيدوعب حدقت برعلاو

 رذ الاىلع اهدحا كح

 دنزلا ىلع الا نول

 اموهمش ةديزلا لفسالاو

 ماا ) ةقورطلاو لوقا

 أ

 ظ
| 

7 

 هذه تديزف قاعتلاا ذه ىلع العب صتساهىلا اماو> ىفترقتفا كوالا جاتال عت
 [! ملعا طظفللا نع هطاقسأاب ا ا م ا

 || * نزلا نم هوقلزلا ماا برشا اصلا باذعلاىأ هك نوب رش ىذلاءاملا .ارفآ# |

 |١ «نوازتلا نحن ما# بذعا هؤامو ضِسالا باعلان زملاليقو ةنمودحاو ناوعسلا ن
 وا اهله ة احاجحا ءانلعج ءاشنوا 8 ماهفتسالابةقلعف ماعلا ىنمعتناكناةيؤرلاو انتردش
 نعمتتامو طرشلل ضحتامباو> نيب ةادافلا ماللا ف ذحومفلا قرح هناف جحالا نم

 معا نوكيو هتاذل دصشام 0 رك د ل لك الاوان عماسلاملعا هانعم

 عارف آف ةيرو رضلاعنلاهذهلاثما 5 نوركشنالواذ 9 دك انآ نرلسساءدقفو
 1 ل نما اهترجش * ماعنامتأأ 98 نوحدقت # نوروت ىتاا رانلا

 ثعبلا سعاىف ةرصيت * ةركذت 8 دانزلاران انلمج #2 اهانلمج نمت © دانزلا اهنم ىتلا
 مته> رانل اجذومناو' اريك ذنوا مالظلاىفوا سي ةروسىف ماك

 هوتلزتا متلاا نوبرسشت ىذلاءاملا متًأرفا ## عرزلا ف عيرلانم هبلطن انك ىذلا انمرح

 هيلعردشبال ىذلا رطملا لازناب مهيلع همعن ىلاعت هللا مهركذ ؛«نولزنملا نحت ما نزملانم
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 نيةسوةعستب اهلع تلح اهناذلاق ا ةذاكل تناك ن اهللاو اولاق 8-5 ران ن

 (ىوقملاو) «ةركذت)رانلاىا ( اهانلعج نحت )ءادّتنااهل نوقلاخلا (نؤشنملان

 7 ديو املا نوزع سانا ةرتخاج ق اوك ىو ولبلا اهلا ةجحاحلسارانمسع وشاعملا بابسا |

 نم ) بذعلا ء انا(, كبل اهااي (آ مالو ود نوةسلاو « نو ا ذآ )

 دعا انا تب ( الج ءانو ا ) ع ا مكيلع نوازتملا ني لب (نولزتملا نما 1 لع نات 1 نر

 رغدوع لكنع نوحدتا (نورونىت لارانلا ع 1 0 ودع نوركشتالهف (نوركتتالولف) اقاعز 0

 نوقلاخلا ( نوشنملا نحن مأ ( رانلا ا 000 و ( ا (متأمنا) ةكم لهااي( مت1) اردنا عل رهو بانعلا

 الا 1 رانامذم 1-5

 | نيرفاسملل ىنعي # نيوقملل #3 ةعفنمو ةغاب ىا © اعاتمو 8 اهر له اهلك أت <

 ما ) دانزلااهنم ىتلا(مرحش تأشنا
 م انقلع ث> منهج رانل | رك

 را

17207077 



 2 ايقلا م لد هيفو اناث هيلع عصع ]ل نع ىد 2 ىلع ردق نم مان ( نوركذتالواف) ورمع

 0 0 7 ؟ةعقا رانروتلا ام تأَر 0 1 1-5 اد م ىلع ف 0 ةأاشنلا ساس

 ل [ملع طع 5 اهنا 9 لن ردق 8 ردق ن* هنأ 2 ؟ نورك ذتالواف

 # نوثرحنأم أَ أ 2 سايق هت ىلع ل اءأدهب .ةولاثلاق ةيصعل 9 ءأ نحالا صن 2 داوملا

 | ءاشنول # : نوتيلا *© 7-0-0 هما هوت هتوعرزت متأأ» هبح نورذبت

 2 اهتحا ىلع نومدتس وان ومع, 7 00 ع عع 6 اماطح ءانح

 نوما 6# نودشملت 9 لصالا ىلع - ماظنوإ زدوكلاب ماظن ئرقو تدلل لقتال

 ماهقتمالا لف ا و مارغاا نم انقزر كالها نوكلهموا انتفنا"ام فارغ

 نودود# ال نود ود واقر م رح #نومو را موك * نحن لب 4

 ا ارد رف ىا ؟نور دتالولف 9 ةمايقلاموب ةناثلا ةأغنلا ريرش هفو اك

 ىلاعت هللا ر ذا * نوب راما - ًارفا 3 #7 ىلامت هلوق * ةيملوا مكن ادتبا ىلع تردق اك

 ارولما ركذوبءاقثلا نال قزرلاذدعب نك ذ ةعادحاولا لئالد نم ةفامو قال !ءادتبا
 انامل 1و راو فاو رقلاو كوك الا حالصا هب امو بورشلاو لوك ألا ةثالث

 اب ىتلا راثاامث ءارقسالا هب نال بؤ رشم لاهعبتاو ءاذغااوه هلال الوا لوك ًالاركذف

 اضيا هلال ءاملا بورششملا نمو لصالاوه هنال يملا 0 نء ركذو حالصالا
 جارذا هل وقف ةيكاغالا زكا حال 1 تادلصملا م ركذو لصالاوه

 هن وش ىأ © هنوع رز مخ || رذيااهيف نوةلثو ضرالان ٠ 3 ىا نوبرحام

 صا م

 كلذ متامف منلا| هانمم # نوعرازلا نحن مآ #9 هقوس ىلع موقيو دتشي ىتح هنؤشناو
 ناك ناو ىلاءأ هللاريغ د>١ لعش سيل رم بالا داما ناىف كشالو هللاما

 زخم هن ولو نوار امل نر ءاشن وا # سانلا لمف نم رذبلا ءاقلا
 تاواوع لو هلا دن قب مقتل 0 ليقو هيف حمال انت ىا كاما طح 8
 اذه ىلع هللادرف انريغ لعش الو اناعشال اعرز ريصي هسفنبوهو هثرحن نمي لوَش دناءا

 هسفننع عفدي وهوا هظفح ىلع ملا نوردقت لهف اماطح هانلعمل ءاشن ول هلو ذناعملا

 هلظفحو هللا ن 8 ذاب اللا سمها تاف الا عفد نا ىف د>ا كشيالو هيصأ ىتااتاف اللا كلت هديب

 مككاقفن ىلع نومدنت ليقو مكعرزف مكب لزن امم نوبجحتت ىا #8 نوهكفت مئاظف
 نوكرالا لقو ل تلا ا كتم كفانا نوهدنس لمقو

 فذعف ,ناواوذنو ئا ## نومرءانازإ 3*:تانام لع تيلتبوه لقد نر < لك
 سابع نبا لاقو اب عقومل انعم ليقو ضوع ريغب لاملا باهذ مرغلا ىنههو لوقلا

 ا'مسغ انا

 | ىنلا و 0 15 ىا'

 ل مهلاوما ب
50 
7 0 

 باهذب ا مم ما 0 نوب دعم امهنع هللا ىىضر

 9 لب عمو ريغل بهذف هابراذ يذلا مت بحلا |

 ىنعل 110 لا ) هنوع رز ( 2ك لها ا

 نويراحم لاشو انعورز ةقفنم انهرح ( نومور#

| 

1 
1 

 ىف

 م4

 “ كا ذا 1 00 و

 هنودرت ودود (هنوعرزت |

 (نوءرازلا نما ) انا

 ال كيد اف و نوتثملا

 تعرز مكحا ناوق 523
 ةاعز ىل نأ تنو -_ لقيلو

 |يشه؛( اماطد ؟ءاهل ص

 تطف)كارذان فك 6

 وا نوجحتل ( نو هكش

 هسيق ماليعل ىلع نومدنب

 ىلع وا هيلع م كفافناو

 للا ىدامعملا نم مقرتقا|

 ان اهاحا نم كلذب متيصا

 ذكيا احا انا ازتولوقت
 ناومدلل ودل رع

 نوكيا اًكتفن امة
 مارغلا نم افزر كالهل

 ( نحن لب ) كالهلاوهو

 نوفراح(نومور# )موق

 نود ودم ال نودودحم
 ولو اناتالو انا ظحال

 ىرح ال ندور كا

 ا لوالا قا-لا

 مدا" قلخت لاعو تاهمالا

 ذاق ( نورك ولف )

 لوالا قالا نوظعتت

 محلا قالا ١ اونو 2

 ( نوثرح ام تأ ند

 )م 210 منورذيت

 هن رسخت دعت اسااي( اماط ) عرزلا 2 هل ان هان ج- َِع 1

 نص لو تعور لاا نائيانفلا 0( نودي دلل 1١ واو لا اب هتسوبب نه نوبل مت رصف ( نوهكفت ئاظف)



 0 نؤقلاخلا ن < ما) ايو 000 هوروصتو هيوردش (هنوقاخم متا) قطا نه ماحرالا ف

 ور دقنم ؟رامعا كفلخ اف اناثيشم هيضتقتاك تك و فالاتدا لع ىقا زرالا هيد مكيلع ىازسقو | رده ( توم ا كيب

 0 هن را ىدلاةلتس يد 0 كدا نورشلاوعباسا || ء د دو سوسو ليوطو

 «هنوقاخم نأ : اهانا ىنعع ةفظنا|ىنءنم ءانلا 2 20111 ماسالا ند انإولاهلوق ىف يلع

 انتقاو مكيلع ىلزوسق هك ؟ تولامكتي انردق ني نوقلاخا نيمأ# ايوس ارشب هنولعجي قانا( كلانا
 إعنورد لام

 5 6 ن ءاموإت لادلا فيفا ريثكنإا ًارقو نيعم تقوب لكت وم | 7 0 ان كلذ
 9 00 . 5 1 1 3 3 / ةسيل لس ونأعا 1 كلد

 هيلع هتيلغاذأ اذك ىلع ةماماس ند دداأ انلفيالوا اد وأ توما نه برد دحا اعىا 0 < او

 لد نا ىلع نيقو.سمي
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 ا

 ا
/ 

 ا
1 
| 
| 
 أ

 نحنامو ماللا ىنعمب ىلعو انردقل ةلعوا لاح لوالا ىلع * « ىلاثما لدن نا ىلع 9# 0
 ملدب قلذت ا | مكنم لدين ناىلع ىنعملاو ةلص ىناثاىلعو ضارتعا نيقويسع 0

 ذا ركبت مكشننو لثم عج م كلاثما نا ىلع مكافص لدوا

 ىلوالا ةأشنلا معدتاو دم (ين ولعتال

 قاخلا نم مكهاشا

 (نوعنالا# يفتش )
 1 ل ميسا ىلعو
 ةفطنلا قلخ هناىا كن وقلاللا نحنما# ارسشبن ودام نوقاختمتااىا « «نوقلخت أ اهلثعمتدهع امو اهنولعنال

 علا ىف ىييلع عج م ًاشناك كد ديعينا ىلع رداقدحاوهنابنوقدصت المافاهاحاواهروصو أ ن.ىمالا ىلع ردقنانا ىنعي

 ربكلا غابت نم مك فلاحا 5 ىنعي #8 توملامكتيب انردقن حن # قلل اءادتبا ىلع ةردقلاب مكلناك اثاعامقلخ ىلع اعيمج
 هلا انعم لبقو ةديعبلاو ةبيرقلالاح الان .كالذريغو اباشوايبصتومبنءمكتمومرهلاو (] زج فيكف كلئاجالامو
 انردقىنءمنوكيلوقلااذهىلعف مهعيضوو مهفي رش ءاوسهيف ضرالا لها 10 نا روحو 5 نع

 1 را لف وبدا عنتمالو هديرا دى وشال ىنعي 6 نيق ويسمي ننام وإانيضق | لثم عج مكلاثما نوكي

 لديننا ىلع # ىلاعت هلوق وهو 0 6 مكك الها نع ,نيزجاع نيبولغمب || ريقنو لدبن نا ىلع ىا

 مكقاأ ىا ع نيح عرسأىف كت 1 قاخم ىتأن ىأ * مكلانمأ اههياع متلا ىتلا مكئافص

 قاخىا ن» امنه جعسأ وهامملا 0 قل 0 ىا *نولعتال اهف ف | مكنالخاو مكقلذ ىف

 اة أ مكلبق ناكني العف مك ريزانخو ةدرق م كلمجف مكتافص لدين ليقو ائش || ال تافد ىف نك
 دوس رون َط للصأ و>ىف نولتالاهف بيسملا نب دم معدس لاقو اقام مكب كالذ لعشت نا ةأشنلا ملعدقلو) مل

 2 لدن اهلك لاوةالاهذهو نعي 1 داو وهو توهرن نوكا فيطاطلا اهناك واوىكم ةءاشنلا (ىلوالا

 مهرودص ريغىف مهن نا ءاشولو ردق 1 ى ند مهلاثماب مهأدبي نا ءاشول هنأ ىلعو 1 2 1 0 د اواحرا

 هلعاالا تاو لاحت هللا 0 هانا ةاغنلا ىلع لد اذه ناعما لها شما لاقو ردق 0
 1 |ىييسل ) وم ةكملها

 اذهىلع ريدقتلانوكيو لسانتلاةه> نم لوالاءاشنالا اولع امك هتيفك نولخمالو دامعلا وا ارك دال ف

 هيفو ةمايقلاو ثعبلا تقو ىنمي هنولكلال تقوىف مكتشنانا ىلع نيقوبسمب نحن امو أ همما) [ديستس و اءاقغ
 ل ل 3 هي ند 0 نوقلاخلا ن< ىلب (نوقلاخلا ل تكلا ترا ره ءاقن الاف كيدمان ال كبطل لمعلا ناش راق ل ل ا

 ةدملا لوط لع ناكالا لكخالنا ىندذف دحا هملعب الو نامزالا ىف امئاو كلذ ناك | ف 0 ظ 3 اإل

 0 اونوكتملو ىلوالاةقلْلا ىا 6 ىلوالاةأشنلا متلع دقلو ## ةدءاادادعا نع لفغيالو 7

 مدي 33 ا و ) توملا

 كا ع ناموا ل هئام شدعل نا 0 5 9 ك2 توال 7 ا آلا 5 انف ةلاشهو 0500 توالاب

 ١ ريخ ؟ريغل قامو ككل ( ىلاتم الآلي, نأ ىلع ) ني زج امن (نيقوسم < نومام 00002 ”كاوا لقاوا ةنسنيسمخحو ا

 5 لاهو نيعالاة رز هوحولاد وس ناكر 500 ةروصف ) نو* علال ايف ( ةمايقلامو 0 ' (ىششناو )هلل عوطاو مكنم

 0 (ىلوالاةأشنلا) ةكمل اهااي( ملعدقل و)رانلا ون وقدصتالاهف نوملعتالاهف م كحاورا لام لاهو رز انطإوةدرقلاةد نين



 نايل ند ا ءادتنالا نم 27 9 نواك ال ) مهلاح لثءىفنهوةكملهأ م مهو ثعبلاب ( نويذكملا )

 هيلعو اهنمىف ظفللا ىلع هرك" ذو ىنءلاىلع رجلا ريغ كنا (ميجلانم هيلع نويراشف نوطبلا اهنم نؤلاف ) رجلا
 سشاطع لب اه ) ميهلا ( ناردصم اهو مه ريغ نيشلا عفو لهسو ة 0 0 نيشلا مب (ترش نوب راشف)

 ىنءملاو ءاع*و ميها عمج ىورتال

 هطعلا نم مهملغ: 6 ا طلس نوطبلا هئم اًولماذاف '

 | *موقز نمر نم نولكال## مهبارتضاو ةكملهال باطألاو ثعبااب ىا 2 نوب ذكملا

 | نوبراشف# عوجلا ةدشثن» © نوطبلااهنم نؤااف # نايبللةيناثلاو ءادتبالل ىلوالا نم
 روشلا ىعم ىلع هلعفف هر ا - ا شطعلا ةلغل # لانه هيلع

 8 ميهلا برش نوبراشف # اهريسفتهافموقزلل ريك ذالا نوكيفةرجح نم ئرقو هظفلو
 ةءارلاوذ لاف ءاعحو ميها عمج ءاقستسالا هيسشي ءاد وهو مايهلا اهب ىلا لبآلا

 اهم اه اه اع ىغشالو اهاذص انف دريم 0 ءاييلاك تدحصاو

 0 مه ىلع 1 كسامعال ىذلا ىلهرلا وهو عمت !ب مايه عمج هنا ىلع لامرلا لكَ

 رخ الان 0 5 .اعقوطعملاو فوطعللان هلك صح 6 لعفامهن لمفو ففخ مث

 0 0 نيشلا ضب ب رش مصاعو ةزجومفانأرقو دانا الف هحوند

 ىاعت هلوقف 3 5 فو 00 اؤرقتسا امدعب مهل 0 كنلناك ءازجلا مون

 نم فيفذعلاب مه مهلازأ 'ىرقو هلةمركت لزانلل دعتام للا نال ميلا باذمإ مهرشبف

 وا هيلع ةلادلا لامعالاب قيدصتال نيققحم نينقيتم قاخلاب ه# نوقدصتالولف ؟انةلخ
 هنوذذقتاه ىا # ن 0 - ارفا #8 ةداعالا ىلع ردق ءادبالا ىلع ردقنم ناف ثعبلاب

 عم ماع هنا ليقو 2 رافكل باطخلاو ثعبلاب ىا ١ نوبذكملا و 8 ىدهلانع ىنعي

 نوط ا نواف 0 ةاريسفل مده 2 مو“ رند رع ند م نولك الل ص ع ل

 مايهلانا لد اطملا ليلا ئى عل م ميهلا ب رش نوب راكك ميتا نم هيلع نويراشف

 ضرالا مهلا ليقو كلهم ىدح ب رش لازت الو 4مهم ىورت الو لبالا بتاضصلا ءاد

 مهلابرش مب لا نم نون رشف شطملارانلا لها ىلع فا ليقءاملاىورتالىتلالمرلاتاذ

 4 هويه ةاذغو مهتزدىأم او موقفز زلان 5 ىنعب 6 مهاز 0 'ازه#نوورالف ا

 نحن #8 ىلاعت هلوَش ثعبلا ىف مييلع 0 : ,يامأإ نوزاجم موي ىنب ه« ندلاموب # |

 ىعب ١ # نوقدصت# 2 اهذىا 0 ولذا ككذ نول ا ل اووكك موىنعي# < انقلخ

 ففاطنلا نمماحرالا ىف ن ويصتام ىنعي# نوذغام من ارفأ 9 وزعهلوة# توملادعب ثعبلاب
 هد سعت معدسجاب 2

 هنوقالتمت (ىأ هونغ أه 060 ١" ا واقر (نونمتام متأرفا ) اناث قلخت نا

 للك وه ىذلا موقزلا لكا ىلا مث اعطرام عوذلا ن "ف 1 0 هنا

 رع نا مح رطضي اه ؛ةقاولاةرو-» نش

 مهءاعما عطقب ىذلا ميما

 امئاو مهلا ب رمش هنوب رشي
 ىلع نإ مب راشلا فطع 5-5

 هقفتم اوذلاهونييراشلا

 م وكن ال نيتقفم نيتفصو

 وهام 32 مجلل نيب راش

 ٌةرار ىلا هات ه 4م دلع

 55 صم ءاعمالا عطق و

 مك كلذ ىلع هل مب رشو

 أ ال1 مهلأ برشي

 نيتفصاتناكف اضيا بيت
 ( مهلزن اذه) نيتفاتخم

 لزانل دعي ىذلا قز رلا وه

 موي (نيدلاموي) هل ةمركت

 (نوقدصن) الهف ( الولف

 اما قر دصتلا لع ضبطت

 اوناكناو منال قلل

 ناكامل هنا الا هب نيقدصم
 هيضتشام فاللخخ مههذم

 نوبذكممهناكف قيدصتلا

 هيلع عئتمي مأ الوا قاخ

 نوئااف 52 0 ند ) موكز نم رع 3 4 5 ( ناصارليتكلا ى علا بأ: ىلا كوس لاو هللا( نو دكللا)

 (ميلانم) موقزل !| ىلع ( هيلع نويراشف) ميجا لص ىف ةّتبان ةريش* هو نوطلا موقز ملا رجم 0 نوطلااهنم

 لبالا برك لاّشو ىورت نا داكتال مايهلاءادلااهذخا اذا ءامظلا لب الاب رش ( ميهلاب رش نوب راشف) راحلاءاملا

 باسملاموب ( نيدلاموب ( مهبارشو مهماعط( مهلز اذه ةاهسلا ضرالا ىه مهلا لاشو نضل كلك اذا شاطعلا

 ىف نوقيرهتام ( نونمام متبارفا ) لوسرلاب نوقدصت الهف ( نوقدصت الولف ) ةكم لهااي ( ؟انقلخ نحي)



 هحورولظلا درب هنع ىفنمث الظ هاعسلالظلا رئاسكال نكلولظ هنا ديرب هنع لظلا ىتفصل ىفن ( مرك الودرابال )

 اوناك مما) راض راح ل ظ هنا ىنءملاو هيلا حاورتسالا نملظلالوادم ىفام ق2 هم رككلذكو رحل ا ىذا نم هيلا ىوأي نم هءفنو

 لع ( نوموادد (نورصي اوناكو)ر راتعالا ن ع مهاعشو ر راح زئالا نم كلذ معن لب رئعنم ( (نيفرتم) ايندلاىأ (كلذ ل و

 رفكلاوأ نب معلاب دكا دهعلا ض َِ ةيدحأو قام 1 |كْيع شضقش : دنا كرم هلا لغوأ ميظعلا ا 3ىئ 1( مب ءظعءلا ثنا

 9 أ اماظعو ايارت اكو اان أ نولوش اوناكو ) توع نم هللا ثءربال ماع ءأ دهح هللاب اوهسقأو هلوق ل 7 ثعبلاد

 نالنون وعم دق لمع و هيلع لد هرعت ال زاحو فر ,ظلاق لم ماعلاوهو 0 اذا كم هريدش نور

 تاخد (ن رولوالا ا 'ؤايآوأ) امهليقاعف ك1 50 1 يود |مه دمر ظ تورت لاء زحلا) لمع نا ناعنع ماهفتسالاو ذا

 ا ف لفل 0 انااا 557 م لوعش ا ناخد نم

 ١ كم ب نيورتم كلذ لبق اواك م هنا 0 حاور راس الا نم للا مهواام كلذ ىف
 فطنلا نحو ةماعلا

 هنمو كرمثلا ىنمي ميظعا!بنذلا 3 ميظعلا ثنا ىلع نورصي | واكو 88 تاوهشلاىف نم نوثوعبل ىف ري
 لصافال نحب ديكوت ريغ

 نسحاك ةزمكاوه ىذلا

 الو انكرشأاه ل:

 ٌواال لصفل ان 0

 ىاشوى ده انو ٌدابأو 1

 نرخ ا

 مون تاقيعمىلا نوعومجم

 املدلا هب تتقوام ىلا( مولعم
 ةفاضالاو مولعم مون نم

 اهيف ربفالخ هنيع ىف ثنحو بذلاب 532 1511!كقوو مالا ىا كدلك مالغلا غلب

 ترركه«نوثوعبلل انا اماظعو ايارت انكوانتم اذءا نولوشب اوناكو ف مئأتاذا ثنحنو |

 ةفطاعلا تا داك تقولا اذهىف اصوصخو اًتلطم ثعلا راكنا ىلع ةلالدلل ةزمهلا |

 ممامز مداقتل مهقحىف اراكنا دشاكلذناىلع ةلالدلل * نولوالاانؤاآ وأ 9 هلوقف

 نوكسلاب وا ىماع نباو عفان ًأرقو نوثوءملىف نكّسملا ىلع فطعلانسح اهب لصفالو ٌْ

 ةزمهلاو ناب لصفلل وهال نوثوعءرم هيلع لدام فرظلاىف لماعلاو هلثم قيس دقو |

 « مولعم موب تاقيهىلا 94 نوعمج“ىرقو * نوعومحت نيرخآلاو نيلوالانا لق ف |
 نولاضلا اهيا مكنامث ف هلمولعم هللادنع نيعمموب نه تدحو ايندلا هبتتةواموىلا

 ميركالو لزتملادرابال ىنمي 5 ميركاالو درابال له رانلاهامسا نم مسأ مومحملال قو | مايك

 رظنملانسح ىتاثلاو رحلاعفد اههدحلأ نئعأىلا عجرت لظلاةدئافنال كلذو رظنملا ا

 وسأ ناخدنم لظىف مهنال اذه فال رانلالهأ لظو امركم هيف ناسنالانوكو

 ايندلاىف ىنعي # كلذ لبق اوناك ملا 96 ىلاعت لاقف كلذ اوقعحا م نيب مث راح
 بنذلا ىلع ىنمي # ميظملا ثنملا ىلع نورصي اوناكو ول» نيدعنم ىنسي * نيفرتم

 مهنا نوفاحم اوناك مهنا كلذو سومفلا 000 كرسشلاوهو ريكلا

 *ىثلاه,تقوام تاقبملاو

 تقاوم هنمعو دح ا

 دودحلا ىهو مارحالا

 ديرب نم اهزواجنال ىتلا
 - امرعالا 3 لوخد

 ىدهلا نء(نولاضلا اها ركتا

 (ميرك الو) مهليقم(درابال)
 درابال لاّشو نسح
 بذع ميركالو مءارش

 «ىنع) (نورصياوناكو)نريمم»# لاقبو نيمعنتم لاقو نيؤرس» (نيفرتم) امندلاىف (كلذ لبق لبق اوناكمهنا)

 :كو ) سومتلا نيعلا لاشو هللاب كريشلا ىتعي ١ ميظملا بنذلا ىلع ) ميظعلا ثدحلا ىلع ) نوثكعو نومي ايندلا

 لاقف نويحم ( نوثوءمل انأ ) ةيلاب ( اماظعو ) امر ( ابارت ) انرص ا :5و انتم اذعا ) امندلاىف اوناكاذا ( نولوش
 1 نوءومجحلنيرخ آلاو نياوالا نا ) ةكفأ لهال داب ( لق ) انلبق (نولوالا انؤابآ وأ) ءاسالل اولاقف معن ءاسنالا

 نولاضلا 1 مكتا مث ) ةمايقلا مون وهو نورخآآلاو نولوالا هيف عمتجي فورعم ( مولع» موب ) داعيم ( تاقيه

 ىدهلاو ناعالا نع

 مهاع 0 هتادرف  نولوالا !ؤبأوأ ةرارخلا ا ايارت 0 ان

 تاقيم 1 نوغرتحل قف ءانالاو ءايالا نعت ه# نير ,تاالاو نب اوالان نا لق : 0 هاوش

 | ه6 نولاضلا امأ رنا باسحلامولل نورث#و نوعمك "3 م |



 ع ز قغ الش رح حسنا“ اة ااطالا»

 4 لم ايزو كاوا جت جوع سلا طوإف رس نراح : قم سب "فم ياك

 ماس او 0/0 وم

 بيج ل ص ع

 م-بسسلا

1 

 عجب

 4 ةعقاولا ةر همك ١ هو قع

 ٠ 320 لاعثلا باها املاهشلا باعصاو » فوذمم ربخلوالا هو>ولا ىلع ىهو

 ا 03 مومحت نم لظو 00 ةرارأطاىف 0 ءامو ِ محو 0 ءاتسسملا 3 ذفش رانر> ىف

 لق 2و مظع داوسا داق ترظنف قاد طنا ١ نكلو هموقو ىدوماذهىلل يقف ىتمأ

 0 نووعيس مهعمو كنمأ هذه ىل ليقف مظعداوساذافرخ آلا قنالامارظنال

 نيذلا كئاواىف موقلا ضان هلزنم لخدف ضمن مث باذعالو با_سح ريغب ةنجلا

 اشلا + ناو لوسر اوبخم .نبذلا ملطف ماضعب لاقت كادعالو تاينح ره دلت . !١ تانزس زالوا قتلا _لئاف رزضع لان كاذعالو تاح رش دلل 00
 لامثلا ( لامثلاناتحأام |

 (موعبى)ةدحاوةمأشملاو ا : , 3 55 : 5
 (١ نولكوت مهب ر ىلعو نوريطتءالو نوقرتسيالو نوقربال نيذلامهلاقف هوريخاو هيف

 هللاباوكرمشي ملو مالسالاىف اودلو نيذلامهاعاف مهضعب لاقو ملسو هيلع هللا ىلص

 نوضو ىذلام لاقف ئسو هيلع هلل ىلص هللالو سر مهدلع جرخف ءاشأ اوركذو

 ماقف مهنم تنألاقف منمىنلمحت نأ هللاعدا هتلالوسراي لاقف نصح نب ةشاكع ماقف

 ف انكلاق دوعسم ن هللا دبع نع (قرنيعبرالاىلاليقوةرسشءا نود مهو طهر ريؤصت

 | وجرالىنا هديب د سفن ىذلاو لاق مئانلق هلل ند الع ورك نانو طر 1 مئانلق

 لهأ ىف متأامو ةلسمت مهموم نعل اهلخديال ةنلان ا كلذوةنخ كا له اف رك

 رجالاروثلادلح ىف ءادوسلاةرعشلاكو ًادو-الاروثل ادلح ىف ءاضيبلاةرعشلاك الا كرتكلا

 اهنم
 تعبد نمسح ثيدح لاقو ىذمرتلادجرخأ متالارثا نم هكدا ةمالاءذه نم

 نوناع كفص ةئامو نورتععتثللالهأ لاق 0 ل ةددر نعوا##

 ةمآلا هذه . نرخ الا 0 ةلثو دال د قباس دس له م ساوالان 5 ةلثاأ ولاق كاصصلاو

 ا هذهىف سايعنءانع ى اش ادانسأب ىوش ءلاىورام كلذ ىلع لد نامزلار خآىف ام

 ا نضر ةيع هازل أ الل كل نم ةلثو نيلوالانم ةلث ةمالا

 هللا لص ىنا أعم 5 ةعاج هائوم لاق جاه زلاراشخا وه لوقلا اذهو ىقما نم اعيج

 ١ لاق 301 اق نانو هشاعب ملو مالم ناكوهب نمأ نم ةعاجو هماعو هننمأ و 0-0 دلع

 لق « نياوخ الازم ةلثو يالا هنخالقو تي م لءلقو ىلوالا يالا

 | هد لا هذهو نير الام و قولا ن مث لياقو نيلوالا نيقشا_سلاىف ىلوالا هب لا

 | هذه نا مهضعب نع ىكحو ء نيرخ آلاو نياوالانم نوريثك مهو نيهلا نادصأ ىف

 | نال حدتال معمشلاب لوقلاو هوو ميور نب ةورع ثيدحم لدتساو ىلوالل ةحمسان
 لاهشلا ناهس أو ىلاءتهلوق © محتل دإخ دالربخلاو ربخ نيتن آلا ىف مالكلا
 مْ مهلئاع يل مب“ نو ن.ذلا مهو م6ااحن بتل ىنمع هنأ مدرسا 7 نلايثلا

 ١ لقو رانلارحق ذ ىأ 3 موه“ ىف 00 ىلاعت لاقف باذدعلا نم مهلدعأ امو مهباقنم نيب

 || ىنعي 4 مومح نم لظو 00 لخب راح ءام ىأ 4 ميحو 00 ةرارطادد_ش 6 رى

 باححأام

 ءادوس رانلانا كنق داوسلاددش ناخد نم لظىف 1 526 اه.ف ل دوس العلو

 ماسملاف دف را' رحىف

 ءانتمراح ءامو (مجو) ْ

 مومن نم لظو) ةرارحلا

 درر هنا هرم

 ( لامثلا بامسأو )
 باصأام) رانلا لهأ
 داي كبر دام (لاعثلا

 ناوهلان م رائلا لهالام

 فل لاقبو رانا بهليف 1 اذا ب ءاطعو دهاحو ةيلاعلا ىأ لوقوهو ةمالاهدهن ف ام.جنيشلتلا نأ ةعاج
 ةدراب عدف لاشو رانلا |

 ءام (مجو) ةراح لابو

 نم) مهيلع (لظو) راح

 مه ناد نم. (عوم
 داوطا



 .اراكأ نهودح و نهحاو زأنهان الك ه5 ١ هم5- ىراذع (اراكبأ ؟نورشءلاو عباسلا ءزجلا) نهانلمعف ) نماعلد

 ( فاخوةزجابىع (ابرع)

 بورعمج داجو ىحو
 دز ىلا ةي ىهو 5

 1 ) .لءداةتللا
 اه>

 ( ابار

 تانب ندا 0

 نه-اوزأو نيثالثو ثالث

 بامحالاىف ماللاو كاذك

 انأشنأ ةلص ىا ( نيعلا

 نيعلا نادحأ نم ( ةلث )

 نم ةلثو نيلوالانم) ةلث

 فيكت اق ناذ (نيرخآلا

 ليلقو اذه لبق لاق
 ةلثو انهلاقمث نيرخآلا

 ىف كاذت اق نيرخ الانم

 بامسأىف اذهو نيقباسلا

 نهنورئاكتب من

 اعيج نرخ آلاو نيلوالا

 مالا اوشباس نسحلانعو

 اوعباتوانتما قياس نمرثك |

 ةمالاءذه ىعبان لثم مثالا

 او نييلا

 ضرانع(ازاك للا

 تاهت تالكش (ابرع)
 ىلا تاعم تاق

 - ايوةس(ابارتأ) نهجاوذأ
 رادقم ىلءدالمملاو نسلا ف

 باحصال)ة نس نيثالثو ةثالث

 مهلكو ةنجلا لهال (نيملا
 (نياوالا نمل) ةنجلا لهأ

 مالا ل اوأ ن م ةعاج

 1 للص دع مأ لبق اهلك

 ه ةلثو ) هو هيلع

 ةعاج ( نيرخآآلا
8 

 ند

 1 هو اهلك مثالا رخاوا

 عقت مل هللا نهأشنأ

 يئهو تورك مك ا

| 
 أ
 ا

 «قماز 0 هيلع هللا لص دج ةم 1م نيتلثلا اتلك لاشو 5 هلع هللا ىلص دج ةم

 1 | ابورع عج نهحاوزا لا فام 8 انرع اراكتا نهانمعت عا راكبا نهودحو

 ١ تانب نهلكناف « ابارثا هلثم مصاعو عفان نع ل ا و

 ١ ةفصوا انلع>وا اما خا # نيعلا باح ل ف نهحاوزا اذكو نيثالثو ثالث

 أ *« نيرخ آلا نمةلثونيلوالا نمةلث ©هلوقاوا نه لثم فوذحن ريخووا ابارث الوا اراكبال

١ 

! 

 اقلخ مرهلاو ربكلا دعب نه انقلخ لو طمشلا زئادعلا تايمدآلا ينعي س اع ل

 ا هللالوسر لاقل !او هنعىلاعت هللا ىضرى 01 نع## ىرادع عي هكا راكبا هائل رخآ

 اصمراشع زئاسعامندلا ىف نكىاللا تكشنملانا لاق ءاشنا نهان اشنأأمنا سو هيلع هللا ىلص

 هدلسب ىوغلا ىورو## هناور ضءوب فعطو بي ويك لاقو ىدمرتلا هح أ

 ىناخدب نأمتلاعداهقالوسر راي تلامتف سو هيلع هللا ىلد ىنل ازودع تاناتويطأو ع

 اهنأ اهوريخأ لاق يمت تاوف لاق زوجع اهلخدسال ةنجلا نا نالف مألي لاقف ةنجلا

 ١ ثيدح اذه اراكب أ نهانلمُح ءاشنا نهانا شنأانالاق ىلاعتهتلانا زوحع ىهو اهلخدنال

 ء ىللعُلا دانساب ىورو # لس سمع

 ' كرر شن يملا لاقو راكب أن هانلمجف اصمراشع امثدلاق ن 0

 1 - .٠

 هلوقؤق ماسو هيلع هللا لص ىتلانع كلامز نينا ل

 اسدلاز 7 اعك ن

 > كو ايدل نمذاسب .نانلأر وذا قع نلشت 5 لقو 7

 / كابعإل عجو كانهسيلو ىراذع اراكبأ نهانلعجف ةدالو نولع

 لتقوةقلملااخأ هنعودنع ةياور ىف سابعنبا هلاقاهحوز ىلا ةيبمملا

 نهودحو نهجاوزأ نهانأ اماك اديدحاهةلخ هدر ردع هللان 6

 غلا رول نه

 ١ الاثمأ ىنعي هك ابازنأ 2 مولكلا ناسح لاق ابرع هسأن ع ديزنب ةماسا نعو ةمهتلا

 | لبح نيذاعم نع نيثذاثو ثالث تان دحاو نس ىلع نسلا ىف تايوتسم لقو قلخلا ىف

 اا |( 0 10 ا هل لل لع أ لخسب لاق ءاسو هلع هنا لص يتلا نع
 «نيهلا نايل لو بي نغنسح ثيدح لاق و ىذمرتل | هجر خأ ةنس نيئالثو ثالث لاقوأ
 ىنعي# نيل والا نهةلث# نيعل باح الان رك ذ ىذلا اذه لبقو نيهلا باحصال نهانا شن أ ىنعي
 لدية مالا ءذه ىتم قه نم ىنعي 0 + الا نمةلثو ط ةمال هذه لبق مه نيذذلا نينم ملا نم

 تا سداوسو ىلع لج و نعهللا لزب ال لاقمور نبةوىع نع ىلعتلاد انسايىوملاىورامهيلعأ

 ا | ءاتقدصومللا لور بانمآ 00 رمح حب نب مرخ ذل نه ليلقو نيل والا نم لاس و هيلع

 هللالوسراعدف ني رخ الا نمةلثوأ نيل وآلان 5

 ىلاعت هل

 ' لح و نع هللا ل زئاو لاقاتهومنن *يو

 هللالزتأدق لاقف قيدصتو ان رنعاننضر لاو تاقاعث و 5 ماسو ةيلع هللا كس

 ةلك ةماقلا مون ىلا انمو ةلث انءلا 5 هى راو هيلع هللا ص هللا لوسر لاقف 6

 2 هللاالاهلا ال لاق نم لب الاةاعر نه نادوسالاادسيلالو | 1
 0 ماسو كم اع هللأ لش 017 رلاقلاق امعع

 ١ هللاوذر سابع نانع © ق

 ىلع |.ظيهرلاهعمو ّىنلاتيأرف مالا

 لدرلاهعمو ىنلاو ا مب ١!تننظف مظع داوسىل !عفرذا أ سدلو ىنئلاونداحرلاو



 عولط نيبام لاظك ط..دنم دتنت (دودمم لظو) ةزرأب قاس هل تسلف ءالعأ ىلا ل لاب دضن ىذلا دوخنملاو

 ضر ,الا ىلع ىَر 1 عك اولا : ةرو- ١ دال ودح الب راح هه ١ هاب (بوكم 80 ءامو 0 سلا عواطوردقلا

 ا 1015 اك و ا ات 1 710005 7 6س 37 7 كل 5000 تس: 75 577 ا 72030 ا ا ل 7 ا 1 ا ص“

 ءامو #8 توافتيالو صلقتلال طسنم  دودمم لظو ف ءالعا ىلا هلفسانم هلج

 المن اك لئاس بوبصمؤا بعت الز اًواعنا كيك ىف !ًواشنا مل بكسي # بوكسم

 لك ًابنيهلا باصلاح هبشندملا لهال روصتنام لكأب معتتلاف نيقباسلا لاح هبش

 هجوب اهلوانتم نع منعالو 5 ةعونمالو 9 تقىف عطقتتال ؟6 ةعوطقمال ©

 اهءافتراو ءاسنلا شرفلالبقو ٌةعفمةضنموا ردقلا ةعفر # ةعوفمم شرفو نع

 ايندلا رادوىف نضيق ىناوالا نه ثيدحلاة و ةداعاوأ ءادبأ ةدالوريغ نم ادندح

 سلو ا اهل هقورع نم ل.ةزراب قوس هل ترا ا ىلا هلوأ ن ا

 مثلا هئحدنتال متاد ىأ * دودمم لظو 8 هيلا روظنمو موعثمو بورش»و

 نك ازلاريس' ةرع# ةنللا قنا لآ ماسو هيلع هللاىلص هللالوسرنا هنع ىلاعت

 مهضعإ ىهمسدف اهل ا نودعبف ةنحلا لعأام 1| 8 رع قاس ع ةنخلا ا ا

 ةيكافو 8 5 عطقتبالو دود أر يغىف امنادىرخح بويصم 0 2 كوكس ءامو 00

 اذادحأ نم عنتعالو تينحاذا عطقنتال سابع نبا لاق *« ةعونمالو ةعوطلا ١ ةريثك

 ثادق ءاحو امن || نيتاسإ ىلع رظح اك اع لع رظال ليق ه3 نُءلابالا املا لصوبالو

 م ءال# ةعوؤسع ىهف ض»ب قوذ اهضعب ليقو ةرسالا ىلع ةعوفسع ىلع لاق

 نع ىردحلا

 ندسح ثيادح لاقو ىذمرتلا 4> رخآ ماع 00 امههام ة 6رج سم ف ضرالاو ءاخلا

 للعاسابلواشارفةأرملا ىمست برعلاو ءاسنلا شرفلابدارأ ليقو ضرالاوءامسلا نيباك |
 امندلا ءاسن ىلع لولاو لضفاابن لرعأ ايمي قمن وكي كوتا اذه ىلعف ةرادتسالا |
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 تادعلاَو ةيوقعلاو ناوهلا نم 4 0س 1 ٠ اح 59 اق 0 رانلاىف راذلا لهالامد# اب كيردامو

 اىلا ةرخآلاىف ) نوشاسلا ١ مه اهلك تاريالاو ىلوالا ةرييكللاو داهدلاو ةردفلاو ناعالا كلا

 ةنهملا باحصا|م ل باص 0 جوز 0 فص مم ركاشلا 1 تنص لكك

 ةيندلا ةلزأمللا باحكاو ةينسلا ةلزألا باحاذ # ةمأشألا باحصاام ةمأشملا باجحاو

 مهفتاعص نوت وي نيذلاةم أشملا بادكاوةنيملا ياكحاوا لئاعشلاب مهمأشت و نماملاب مهنكتنْم

 0 0 ءادعسلاناذمؤشلاو نعلا باككاوا مهلئاعثب امنوتوي نيذلاو مهناعاب

 رق ناربخ ناتيماهفتسالا ناتلاو مهتيصمع اهيلع مئاشم ءايقشالاو مهتعاطب

 3 ا و نيّسرفلا لاح نم 'بحمتلا امهانعمو رشا ماقم رهاللا ةماقا

 ناوتو مءلت ريغنم قحلا روهظ دع,ةءاطلاو ناعالا ىلا اوقيس نيذلاو ه# نوشاسلا

 نيذلامه نايدالا لها اومدقم هناذ 0 وا تالاكلاو لاشقلا ةفاسق اركحما
 علا ىلا لوقك مهل ام فرىعو مهلاح تفرع

 ىرعش ىرعشو مجيلاوبا انا

 نيهلاةيحان ةنهملاو نيهلا باكصأ ىنمي ه6 ةنيملاباعصأف » ىلاعت لاقف جاوزالارسف مث

 نيح مدآ نيع ىلع اوناكنيذلامهسابعنء!لاقو ةنملاىلا نيعلاتاذ مهبذخ وي نيذلا مهو

 نوط» نيذلامهليقو ىلاباالو ةنملا ىلا ءالؤه ىلاءتدتلالاقو هبلص نمةيرذلا ت>رخا

 مهلاعا تناكو مهسفنأ ىلع نيكرابم ىأ نيمايه اوناك نيذلا يه لزقو ماع ل
 مهلاح نم برحسعت هيةنعملا باعحأام #9 ناسحاب نوعباتلا مهو هللاةءاطىف ةحلاص

 باص ىنمي # ةمأشملا باحأام ةمأشملا باحصاو لف ,ه”ئىش ىأ ىنمملاو ةداعسلا ف
 اوناك نيذلا مره سابع نبا لاقو راتلاىلا لامثلا تاذ مدخ وي نيذلامهو لاعثلا

 مهل ةوىلاباالو رانلاىلا ءالؤه مهلىلاعت هللالافو ةيرذلا جارخادنع مدآ لام ىلع

 ىصاعملاىف مهلاعأ تاكو مهسفنا ىلع ميئاشملا مهليقو مهلئامثإ مهتكن وتؤي نيذلا

 مهسابع نبالاق # نوقاسلا نوقاسلاو # ىودلا ىرسيلاديلا ىم- برعلانال

 مالسالاىلا نوقباسلا مهلبقو ةنملا ىلا ةرخ آلاىف نوقباسلا ةرحكلا ىلا نوقاساا

 ىلا نوقباسلا مهليقو راصنالاو نيرجاهملا نه نيتلبقلا ىلا اولص نيذلا مهليقو

 ا هللا هللا اعد ىلاو ةيوتلاىىلا نوعراسملا مهلبقو داه+لا ىلا لقو سونا تاولصلا

 06 رخأ ل تاقناف» ةمايقلا مو نودحوتملا 0 مهليقو ريخلاو ريلا لاعأ نم

 ىلاعت هللاناكلذو ةفيطا هيف تلق «نيهلا باعصأ ىلع مدقتلاب ىلوأ اوناكو نيقباسلا
 دادزيف نسحماماذ هدابعا اومن ةعاسلامايقدنع ةلئاهلا رومالا نم ةرولال وأ ركذ

 نيذلا مهو نيقاس 06 ركذمم او.هريا لاعثللا باحع< أ 556 َْ ود عربو اوس نيعلا

, 
 1 نيش ا ىلعىوثا مش مه 0 نه ب رقلاق يع !| ناصح 1 دهتعل ربك الاعزفلا من مز 0

 وهولوالا ًادتبلاربخامهوربخو أ ع .ه(ةنهلا بامصأام) مهناعإب مهفأ اهدنوتؤي نيذلا مهو 1 (ةنمملا بادأف) لاق

 مهفنادص نوؤي نيذلاىأ ( ة خلا رامعأو )مه مه 0 ىأو مهام لاق 0 متو : ةداعسلاق مكاو مابدك

 كلو# ن 0 ةسلسللا ةيندلا 1 ةعقاولا ةرو 00 1 ةأزنملا بناححاو م ١ ماج 0 ةيلسلا كارلا تا أوأ مهلا

 نالفو نيعلاب ىنم نالف

 امهفصو اذا لاعثلاب ىنم

 ةعضلاو كدنع ةعقرلاب

 اماما ١ نعت كلذو

 ليقو
 تاذ ةنللا لها ذْخوب

 تاذ رانلا لهابو نبعلا

 (ةمأشملا اا

 بيجتأ وهو 1 ىث ىأ ىأ

 دل سييزلاك "نم
 0 )ن ةماعلا 50

 هريخخ ( نوشاسلا )

 ىلا

 لأ نزوقاسلا .تازيخلا
 دك اتقاثلا لبقو تانحلا
 ربكلاو لوالل

 لئامثلاب رهمؤاشتو

 نوشاسلا 7 ريدشو

 م
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 هنا هيلا
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 مهل هللالاق نيذلا مهو
 ا ل ا
 بي ( ةنيملا باحصأام )

 كيردبامولوقب كلذ هيب

 نم ةنحلالهالام دحماب

 ةماركلاورورسلاو معتاا

 !تاحصأو )

 نوطء ن.ذلا رانلالهأ

 « أءأ
 مهر (ةماشل

 ري ذلارهو ملاعب ىاتك || ما ش ب ع تع:
 دل محق م 0 ا ناوحأ مدق كلذلاف باقءاا نم انوح هنءاسأ نع جدي ىسه انإو باوثلاىف هيعر

 رانلا ىف ءالؤه مها هتلالاق
 ادئاشلا باخ امك اباألو

 لوش كلذ هسا بحي



 : 0 هللا ىلع بذكت س سفن عقن 7 نيح نوكتال ىأ ةيذاك س فن ( ةيذاكاع 5 و 7 سيل)

 0 در ىنتملاب ىلاعت هلوق ىف اهامم ماللاو تايّذكم يذاوك موا || نيود او ةقدصم ةقدا اص 4 4 مو

 “ىش لك مدهنب ىتح اديدش ا / احر ضرالاّت حر اذا) نرخآ معو اماوقأ مف عفر ةعئار ةضفاخ 0

 نورشملاو مياسلا ءزملا م ءانيو ليح نم اهقوف

 ضفخن ىأ ةمفار ةضفاخم

 ضرالاجر تقو مفرتو

 تسبو ) لابجلاسبو
 ىتح تقتقو ( اسب لاب
 تقنسوأ قيوسااك دوعت

 اهقاس اذا مثالا سب نه

 لاخلا تريسو هلوةك

 ارابغ ( ءابه تناكف )

 منكو ( اق رفدم (اثنم)

 لاَ افانصأ ( احاوزأ

 نه اهضعب ىتلا فانصألل

 2 أهضعب اك صعب

 فئتصو ةنخلاىف نافنص

 جاوزالا رسف مث راثلاىف
 اهمامقا ( اهتمقول سدل )

 اموق ض :ءةل(ةضفاخ)ةيونثم

 الا مهلاخ دتف مهلاممإب

 اموق مفرت ( ةعفار )

 ةنملا مهلخدتف مهلااب

 ةعقاوأ تيوتا اع لاَشو

 بيرقلا مع معلا

 تجر اذا ) ديبلاو

 طنب ىت> ةازاز ضرالا
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 اه" ودع هلل
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 اهيلع لبجو ناي
 اعلق تعلق لاقبو بالا ريك ضرالا هحونع لابجلات ريس ( اسلايجخلا تسب وز اهيف دوعنف

|| 

 وح 00 ع

 تل انو د1 2 اذا ىأ « از ضرالات جر اذا 5 ةعاطلاب |
 4 1 9000-5 2 1 نك

 ىسلاجرب اك جرت نورسفملالا5 افوُخو اقرف تبرطضا اهلا ىحوأ اذا لحو عع

 لاي دكر
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 لاس اك نسبا و تك لاشو انح تنحل

 مثلا عافشك و أ باودلا رفا

 ديلي[. انش] (اخاوزإ ) ةماشلا موي مترص ( مثتكو ) ضعيف هضعب

 ا تبدك مهلوقنم املع هنرغتواهلاعحاو اهتدش ةقاطاب 2 سفن دئنمح اهل ا

 | رثنب اهزاحم نع مارجالا ةلازاوا هلليلوا عفرو هتلاءادعا ضفخ نه ذئنيح نوكي امل |

 هي ةثلث لَه انانصا  احاوزا متلكو ولم ارثتنم  اثبنم لَه ارابغ © ءابه تناكف ع

 ل ءاتعما لف ةيذك اا 1
 - 7 ال اال ارا( ةيذ6ك

 5 بلع الواوا

 بص, نازودمو كو ام م 01 هد لدن وهو 1

 ا نوكيالىا هك 1 ” 1 كادكو تيك ناك وا ركذا ل 9 455 اذا

 ا التم ماللاو نآلا بذكت اماهيفنف بذكت ا 1 سفن عقن نيح
 نسلوأ قدص اهنع ريخان م ناو ةبذاك اهتمق و لحال 2 ىنايحكل كس هلوق ّق

 6 ةعفارةضفاخ » هقيطيدلا هاتاوسو هيلع هتعصشاذا ميظعلا بطاخاىف هسفن انالف
 نامبوا كلدك ماظعلا عئاقولا ناف اهتمظءا ربرقت وهو نيرخآ عفرتو اموق ضخم

 ضرالا تجر اذا © لالا ىلع بصنلاب اتنرقو ولا ىف لابجلا رييستو بك اوكلا

 تراص ىّت> تف 4 اسب لامجلا تسبوأ 9 تءقو اذان ده

 اهقاس اذا مند

 لديوا ةعفار ةضفاخم قاتم
 كا سا ند تر راسو تقةيسوا هئاذأ ىيروخلا سس 00 توتلملا قنودلاك

 سيل 8 ةفز ًالاك ةمايقال مسا ةعقاولا ليقو ةريخالا ةخفنلا ىهو ةمابقلا ةح
 ا تامل ما .٠ 0 2 ل

 ليقواق دصواق> عشاعا ىنعملاو بذك اهل سلا 3 ةيذاك اه ىأ 0 امءقول

 يي كا 1 9 2 5 5ع 2 5 3ك ١

 ريع ةقداص ةيحمذ اه را ند صفو 5 اهمع هللا ربخ اام لكىا ةيذاك ةصق | م3 و دل ءانوه

 ريغ قداص اهعوقون ع ريد نم لك نا 0 ةيذاك سفن ١ معقول |

 اناا 00 ىأ 4 ةعفار ةضفاخ 0 اهعوقو نع تربخ

 نيعفن ع امدلاىف اوناك اماو 1

 اماوقأ مفرتو ةيصعملاب اماوقأ ضفخت لبقو نيعضتم ايندلاىف اوناكاماوقأ عفرتو
 هللانا كلذو الازلز

 ع

 ريحا
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 سابعنبالاقو ةنملا يلا اماوقأ مفرتو رانلاىل

 ىلاعت هلوق وهو اهريغو لابح نه اهفام لك رسكو الع ءانب لك مدهش دهملا ىف

 ادد و ماوعوا وحال ووللاخ تر راص ىت> تقف ىأ ا

 ىلع تريسو ا 0 تفلق هأنعم لقو ةحاش تكا كعب ذاءهم 00

 ىر 7 ٠ ىذلاك اقرفتم || را ع ىأ 7 اًثدنم ءايه هيج كك 0 ام بهذ ىح ضرالادحو

 ١ مة .افانصأ ىأ 4 ص 6 احاوزأ متكو ) 86 ءاهلاوهو ةوكلا ل داذا س ملا عامش

 2م
 ىذلا رايغلاك ارابغ ( هابه ) تراص 0

 روخم ( اثينم ) بالا ىف نوكي قرخوأ تيبلاف نوكت ةوكىف لخدد س

 ة) ريعلا فلعو 1 قو



 ىوز ماعنالاب هنانلوال (ماركألاو) مسالل ةفص 0 لال اوذ ةمظعلاىذ ) لالا ىذ كرر ممسأ كرات ) يملا

 هللا ل وق ىلع تين أ ام ادر 3 5 ءنسحأأ اوناك نحلاانو كسك ارأىاملاقف نج.رلا ةزوس أرق ٍلسو هيلع هللا ىلصىنلا نأ ربام
 ةارودلا هدهىف هل الاهدهترركو ركشا|كلودملا كلف بكت از كيمعن نم”ئشبالو اولاقالا نايدكت 5 ءالا ىأأبق

 ةعيس 5 مهداعمو قاحلا ًادمو هةءدص عئادبو هللا قاح بئاعع دادعتاهف تانآ بقع اميه ةيناعركذ 5ع نيثالثو ىدحا

 ددعىلع امهلهأو نيت فصويىف ةيناعةعيسل | هذه دعبو منهج باوب ا ددعىلءاهدتادشورانل اركذ امو كل بقةءاهنم

 مسالا لقو هنا كنظافهناذ لع قاطم دنأ ثرح نه هةععأ كاع 7 كبير مسا كراش 1

 هلوق ىناك مسقهوا ةقفصلا قع

 اىكيلع مالسلا مسا مث لوما ىلا
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 هيلع هللا معلا امركش ىدا نجرلا ةروس 1

 مد نوءستو عدت اهياو ةيكم ةعقاولا ةروس اج
 م تل نكرلا هيلا معسسم 1-0

 ةغاسا هتالص نم فرصتا اذا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناك لاق نابوت نع
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 03 اع م .٠ ا
 هدارع ماعاهللاو لوشام رادقمالادعش ل اهاوقريعىاسنلاو دوادوب ا هجرخأ ١

 م © ةمقاولاةروس ريسف# قم
 -6ع نك .٠ 5 ظن فهوزو < 5 3 57

 ةئامعي_سو فل و ةملك لوءيسو ناعو هئاع الثو نأ نودساو ميسو هم ىهو

 تعءعس لاق دوءسه نب هلئادبع نع ةيبظ ىانع هكلسل ىوغياا ىور كا ةثالثو

 ناكوادبأ ةقافديصتملةليا لك ةءقاولا ةروس أرقنملوقن ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ماعأ ىلاعت هللاو هزءعبملولوصالا عماح هءاتكىريثالانبادحرخأو ادب ااهعدال ةيظوبا

 مد رجلان ميلا هلا بش
 تلؤئاؤا لئثقو ةماقلا ١ 'تماقاذا ىأ هي ةمقاولا تءقواذا 8 لحوزع هلوق *#

 ةلاعال عقن اهنال عوقولاب قس بلوق انضدلا معن متخامل لبق ه6 مارك الاو لالملا ىذ كنر مسا كراسبت |

 ا امدلا نإ ىلاعت هللاوه .ىايلا نأ الل ةراشبإ هنقو ماركا آلا لاللاوذ كر هحو

 6( م ءديمحمو هديت ىلا ةراشثا وهو ةيالا هذ ةرخاأألا ةمعن مثح ةيلاف ||

 ( ار
 ١١| ةشقاع نعو «تءارك الو لالؤلا ذا تكرازت ,ماللا كير السلا تنأ ىلا لا

 ؛ .0 . || مارك الاو لالخلا اذا تكرايت مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا لوقبام رادقمالا |
 اذا باصتاو هلوزت 1

 لعورملوالاة يناثلا دقتعا 4 ةعقاولا ةروس) نف امهنود نيتالانيتنعلا 4:١ ه١ ز- اهدمب ىرخأأ ةيناعثو ةنجلاٍبا وأ

 . اب
 باوبأ هنعتقلعاو ةنللا |

 هتلاو ابنم هتلابذومن منهج |
 ةمقاولا ةروس - عا

 بأ نوعست و عي

 يس م ٠
 م32  للماده

 م -

 *6 محرلا نجرلا هللا مسب 9# !ِ 7 5

 م (ةعفاولاتعتو اذا) : !

 ا باصتئاو اهعوقو قمل ةعقاو اهاعع ةمايقلا يل اذا هك ةعقاولا تعفو اذا 1

 ةعئاولاتءقواذا لاق هناكف

 اهءوقو نم دبآل ىلا

 لاقب هلوزت سمالاعوقوو
01 6 

 ىأ هعفو ام خد | دف ولا تف امد
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 كتارإ | تنك انآ لو ١

 1ك راعكاب

 تر مارب لائم |
 لاو ةجرو ةكريوذ |

 دلولا نع ًاريتو ىلاعت

 (لالخلاىذ) كيرشااو |

 ناطلسلاو ةمظعلاىذ

 زواجملاو ( مارك الاو ) |
 ةمايقلاتماقاذاناسحالاو |

 كر نواءحو نوذهده من فيد اذهففأ هلوق ريغ ةيكم اهلك ىهو ةعقاولا اهنف ركذ كلا ةروسلا نمو م
 “م

 هرفسىف سو هيلع هللا لص ىنلا ىلع تاز تايآلا ءالؤهف نيرخآلا نم ةلثو نيلوالا نم ةلث هلوقو نوبذكت مكنا
 ع 5 04 8 مها سم .اه 35 َ 31 - 5 5

 ب فردا ةثالثو ةيايعسو فلا اهفورحو نوعيسو ناعو هئاعأك انليتاطو نلوعسلو 6 اهتايآ ةمدملا ىلا |

 اذا لوقب ( ةمقاولا تعقو اذا ) هركذ لج هللوق ىف سابع نبا نع هدانسابو ميحرلا نجحرلا هللا مسب 0

 ةمايقلا تماق



 ميتا ةردخمىأ : ةروصقمهو ةريصق ار لاق تار ردع 6 (مايخلا ىف تاروصةمروح نابذكت انكر ءال 1 ىابف)

 ناحالو 0 0 مملع لدو لا نأ ل ) مهلبقسنا نهثمطب منابذكت 5 ءالاى اد قو ردلا نم

 00 صتخالا ىلع بصن ه6. 0 (نورشلاو عبا لفارس نايدكت ا ءالآ ىاف

 رءالآ ىأبفإلل | بوث لكوه ( فرفر
1 

 ءالآ ىأف مايخلا ىف 6# ن نوحاوزا م 08 رطلا ت ا ةردغىا ةروصههو ا

 نالدتامناف نيتنجلا باعصال هونيبلوالا روك ناجحالو مهلبق سنا نت 0 اح ىرقبعو رضخ
 ىأف ) -شفانطوأ مايلد
 اعاو (نايدكت امكبر دال

 4 ةروصقو# ةريصق أسما لاق ع نهرو اخ ىف ن رصف ## ا روصقهر روح ناب ذكتامكب

 داسولا ليقو صضا مع

 | ليقوةفرف رمج قراعوا دياسو6# ىف هرقل اع نك 5 000 رعالا ىأبف 00 مولع

 رضخ فرفر ضي رع بون لكل ل ااه دقو ةيد ليذو أ لاا نهبرضفر فر لإ 1
 لك هيلا نوينيف نمل دلب مساهنا برعلا ميزت قبعىلا بوسنم ىرقبعلا *(ناسح ىرقبعو نرناع تاضالح ف 1

 نايذكتامكير ءالآ ىأبف 8 ىنعملا ىلعال داجن اسح مج كلذاو سذجلا 1 2 ىدح نييلوالا نع نيت نحل

 نال انهن ود م نهو لق
 . - . . ع - - هر 35 ما م ع

 تاريخ هلوق نع ىرخأ لسو هيلع هللا ىلص هللالوسرل تاق تلاق ةمس مانع ىور
 . -- ع

 _- روج نايدكت 0 ءالأ ىاف 0 ف مط ولا نا_سح قالحالا تار بح اق راككمع

 ع

 : ناكل رود ناتماهدم»

 ل

 م ةهكافو
 نع ىور نهفرشو نوهتماركل نج رخال ت تاروت و 0
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 ضرالاىلا تيلطا ةنلا لأ ءانن نم 8 العا ناو لاق 1 سو هيلع هللا ىلص ىدل

 |[ 1[ رح اينأو لع اهفيضتلو ار اسهنعام ت'الخو:امهتيامتءاضال
 روخلا ةفص كلذكو

 « مايخلاىف الدب مهبنينبالف نوجاوزأ ىلع نهسفنأو نهفارطأ نرصق ليقو | 20 الا ىأبف ) 3 5 : ع 2 5 4 3 : / 320 5 1 1 ف
 ماقلاب فقستمث داوعأ ةعبرأن مالا نوكتال ةميخلا ىباىعالا نبا لاق تويبلا ىه

 لبقو اهفللظتو اه-ماقأ اذا امبميخو ل اّءلادب رح نم اهانب اذا دعَح نالف ميخ ل لاقنو

 نع 6 ق) ةنملا ىف روصقلاىلا فاضت فوحم دجرزو واؤلو رد نم اهمايخ لك
 ةمسلخ ةنلا ىف نمؤملل نا لاق ماسو هيلع هتلاىلص هللالوسر نأ ىرعشالا ىومىبأ
 ابف نمؤملل الم نوتس اهضرع ةياورىفو ءاملاىف اهلوط ةفوحم ةدحاو ةولْؤا نه

 نهثمط» مل نابذكت اكبر ءالآىأف © اضعب رهضعب ىريالف نمؤملا ملع فوطي نولهأ

 نال 1 ا نادك اقدر لا ىأنف 98 هريسشت مالقتا © ناخالو هلت نا
 نالبقو سابعنب!نع اذه ىوربو ةيصخم رضخ ةنجلا ضاير فرفرلا لبق ه«رضخ
 رضخ سلا+ ىهليقو هنمطسلاو سااحلالوضف فرفرلا سابع ن. !نعو طسبلا فرفرلا

| 
 ا

 ظ

 ا(

 م

 ا
 لق | (تار وصقم) ضر( (رو>
 ْ نيكاوزأل ع تاسوبح

 | تدل ماخرو ( ماكاو
 ْ هلا ا ف فول

 | 5 هنن راب دكت انكر

1 : 7 َ 2 

 نيعاوتأ لحق 1 ذأ

 نعال 0 ) ناحالو (

 | ى ف )نهحاوزأ ل قنج

 1 (نيئكت ا را

 1 ةرفر لع) ن يعاب نيسااح

 فرفر ,رو45برعل ادنع ضإ نعي ون لكلبقو ىبار زلال شوق وقار ما ,.ىه ل.ةوشرفلاق وذ

 لكلقوقاقرلاى ا لقون ناملا ى سفانطلاوىبار زاىعلو 1« ناح ىرقعوإ

 : -- 3 5 5 1 7 1 لاشفت رسأاع
 ىرش ابرقبعرا رف رع سو هيلع هللا ىلص 00 هنمو برعلادنع ىرقبع وهف قصاب و 2

 بون لكل الثهراصفنملا ابكي ضرأىهو رقبعىلابسن هنا ليقايف اذه لص وديرف |

 برجع س أ لكب نوت اي مج اوةيمصع ةفص لكن لا ىف دقتعت برعلا نا كلذو بحت عيفر ىثىلا

 سفانط(ىرقبعورضخ)
 ) ناك ( ةنولم ل

 1 0 ناسح ىلارز لاَقو
 / نابذكتامكب رعالآ ىف لف عيدب بيجع "ىث لك املا وسن نا ىنكسي ةفو ره رقبعتناكاملو 1 1 ىأف) ةنواه

 ْ 0 حس سما

 هكارابت) تسيل امنا نادحاجمت نابذكت مالسلا هيلع دححريغ سنالاو نما انأ امكبر ءامتنى أف (نايذكت



 ا
| 

 نعم مود ن 0 ناتح سر يي أ

 اقلاقبومبرالا نانا ىف(نهف ْ

 نايدكت 57 ءالألا ا 00 0 أ

 ناب راعشا هنقو ةرضقلا ةذكش ن داوسلا ىلا نابرضت ناو ضخ 7 نام[

 نيلوالا ىلعو ضرالا هحوىلع ةطسنملا ني>ايرلاو تايثلا نيتنؤلانيتاه ىلع تااغلا

 امهيفنايذكت امكبر ءالآ ىأبف # توافتلانه امهنيبامىلع ةلالد هكاوفلاو راجشالا
 هدعبام اذكو نيلوالادب فصو ام لقا اضيا وهو ءاملاب ناتراوف © ناتخاضت نانيع

 ةهكافلا ىلع امهفطع ©« نامرو لو ةهكاذ امن نابذكت امكبر ءالآ ىأبف
 وبا 8 ءاودو ةهك اف نامرلا ةرعو ءاذغو ةهكاف لختلاةرمثناذ امهلضفل انا

 1 ثد#م مل انامر وا اطر ملك ان كيك اذ لك نال كفلج نم نا ىلع ةفينح

 ريشا قع :ىتتلاريخ نال تنشغل تاريخى, 4 تاج قيف .ناذكتا“
 قلطاو قالا ناسح 0 اه لصالا ىلع'ئرقدقو عمجال

 لاقو ندع ةنجىف ههحوىلع ءايربكل اءادر الامر ىلا اورظنينا نيبو موقا!نيبامو
 | نالوالاناتنملا كالا لوق هيلعلدب امهلبقو ام«*اماىنعي ناتنح ام« ود نمو ىناتكلا

 | نيملوالان هلا امههو د ريزو توقاي نم نايرخألا زاتنلاو ةضفو ع

 | ىأ 6 ناتماهدم الع ىلاعت لاقف نيتنلافصو مث ه6 نابذكت امكبر ءالآ ىأبف ف

 | .ةاؤسلاىلا تبرضتدتعا اذا! رضا نآل امر ضخ ةدشو ابكر نم نانادر
 ١ ناعطقنسال ءاملاب نانراوف ىأ 4 ناتخاضن نانيع امهيف نابذكت امكبر ءالآ ىأبف #

 أ, داوعسم قنا لاق, ةنكلا لحأ لع ةكربلاو ريهلاب ناؤحضني كاهشلاو سابع نءا لاقو
 ريثعلاو كما ناهد كلامنب ىكأ لاقو هللاءابل وأ ىلع روفاكلاو كسملاب ناهكني

 | «نامرو لو ةهكاذ امهبف نابذكت امكبر ءال[ىأبفإل رطملا شطك ةنملا لهأرودىف
 ١ ةلج نم اناكناو واولاب نامرلاو لمن! فطع امئاو اهلك هكاوفلا عاون أن م ايهنف ىف

 هللا ىلص ى كا هنع هللا ىذر ىرعشالا ى سوه قد ع 00 589 نامرو لَو ةهكاف

 3 انهيفامو امه د | بهذ نم ناتنحو امهضامو ا م ةضف ند ناتن> لاق سو ةيلع

 ١ نيرسفملاةماع لوقلا اذه ىلعو هكاوفلارئاس ىلع امهف رشو امهلضف ىلع اهيننت هكاوفلا
 ا هل اودعناكنم هلوةكوهف ل.يضفتلاو صيضخلا ركذلاب |ىهلصف اعا اون اق ةنلازخا

 ' اههفرشل ةكئالملاةلج نم اناكناو ركذلاب امهصخ لاكيمو ليدبجو هلسرو هتكئالمو
 ا ماعطو ةهكاف لعلا ورع نا هك اوغلا نم نامرلاو نوعا

 لكأبال فلح اذا ةفيتحوتأ لاق اًذهلو كفتل اصلخم رف ءاودو ةهكاف نامرلاةركأو
 لوق فالح لوقلا اذهو ءابحاص هفلاخو ثني مل انامر وأ ايطر لكاذ ةهكافلا

 ةنلا ل لاق افوةوه س
 مهللح ام ا :+ الهال ةرسكا ا يفعسو اك بهذ اهم رك رضخأ ذ تس اهعوذح

 نلف لاسعلا نم ءلحأو ناللان اا مل دغأ ءالدلاوأ لالقلا لدم اه 0

 سابعنبانع هدنسب ىوغبلاىور ,و ةب آلاف هلدحالو ةغالا لهأ

 هع انتا هن» دوقنعلاىر دق اهناكم تداع ةدحاو 0 اه لعاو ديضت

 0 هنا ا نانا ىأ 0 نوف نادك 5 ل الأ ىأيف اعارذ

 | ديزلانم
 | 0 لنا لاقو يتقملا ريمبلا لثم هلل ناكيت ده ةناكشلا نا لاو ٍج هلسدل

 ءالآ ىأبف )دا 0 ل داع هامش 1 'ظلذا واد وس(اتاع دس تانك را ىأبف

 نائيعامجف نادك يك

 ءاملأب نار اوق ( ناتخاضن |

 ءالآ ىأيف ) نامطقننال
 (ةيكا ن3 را دكت امكب ر

 لحنو ) هكاوفلا ناولأ

 رعلاو نامرلاو ( نامرو
 ىأدنع هك اوفلانم اسيل

 ةهكاذ رقلانالو فطعال
 ةركااف نامرلاو ءاذغو

 دكفتال اصلخ ف ءاودو

 ىلع افطع اعا الاق او

 امهناك امهلضفل ةهكافلا

 اهلا نارا ناسن>

 ليربحوهلوقك ةيزملانم
 امكير ءالآ ىأبف) لاكمو

 تاريخ ”ىرقو تفند

 تالاضاف ىنءملا و لصالا ىلع

 قلخلا نلاسح قالخالا

 نايدكت يكبر ءال [ئأف)
 ناوارضخ ( ناتءاهدم

 داوسااىلا امكثول برضي

 ءالآ ىأمف ) امهير ةرثكل

 مد نب
 (ناتخاضن نانمع) نيتنخلا ىف

 ناتثلتم لاشو نانراوف

 ةجرلاو ةكربلاو ريكلاب

 هللا نهةدايزلاو ةماركلاو

 0 مالا أف)
 (ةهيكان) نيتنلا ىف (امهف

 ( لؤنو ) ةهكافلاناولأ

 ناواأ(نامرو) لا اناولأ
 رظنملاو معطلا ىف نامرلا

 ”اندكتا كن هال ائأف)

 نيعالا ناسح لاشو هود ولاناسحنهدحاوزال ريخراو> (ناسح تا ريخ) اهلك نانط



 ةأرملانا نومهم نبورع لاقو هلافصاءرهاظ نم كلسلا تيأرلهتيفصتسامث اكلس هيف .أ] ىف ( ناسحاالاءاز> له 1 نابذكت امكبر ءال 1ىابف١)

 ”( نال كارلا لذفلا
 ا ءاد ليقو باوثلاىف

 |[ ةنجلاالاهشلاالاهلا ال لاق نم

 أ صاوألا مهاربا نعو

 | مالمالا ءازحت لهادي
 | ىأف ) مالسلا رادالا
 0 ع
 نايدكت 0 ءالا

 نود نهو (اه«ةودنمو

 نب:دوعوملا نيتنحملا كني

 نا ( ناتنح ) نيبرقملل 5
 نيعلا امص نم م

 | اله نادك امكير ءالآىأبف)

 هللا الاهلا ال لاق نم ءازح له سابعنبا لاقو ةرخ الاىفهملا نسم نأ الاايندلا ىف نسحأ ا 5 م[ ع . 1 : (ناسحالاالا ناسحال اءازدح

 ف نع ىلعثلا دانساب ىوغتلا ىورقنحلاالا سو هلع هللا لصد هيءاحاع لغو ْ

 ناسحالا ءازج له سو هيلع.هللاىلص هللالوسرأرق لاق هنع هللاىضر كلامنا |
 ةنحلا الا د.يحوتلاب هيلع

 ل امير ءال آىأس)

 نود نم ( امتود نهو

 (ناتتج )نياوال نيناتسبلا
 لضفا نالوالاف نايرخا

 ةنح ام« ود ناناهو |ىهنم

 ىوأملا.ةنحو معلا

/ 
| 
| 
 ا

 نيتدوعوملا نيتنلاكني نود هو« ناتتحام/نود نمو نابذكتامكب ر ءال [ ىاف وع ةنكلا | 1

 مواق ىراختالو ايشعو ةركب هللانوحم ؛دحاو لجر بلق ممولق ضغابتالو مني |

 بامكال ناتتحو ناحوز ةهكاذ لكم امهبف نيّداسلانيبرقملل |

 سه ١ ل ة- « نورشعلاو مياسلا ءزخلا»

 0 وهو باو !ىف#«ناسح الا الا لف لمعلا ىف« ناس الا ءازح له ناي ذكن امكب رءال 1 ىأبم #

 كل .ًاوارح هنال افصل توقانلأب نبش هنأ محدالاو ةرمح بوشملا ضايبل اناولالا

 بارشلا ىراك للا ءارو ةر اهقاس 8 ىريف ةاح نيعيس سلتل نيعلا روان م

 ا هللا لص ىنل نع دوعسع نانع ىورام كلذةخص ىلعلدءءاضيباا ةحاحزلاىف رجالا
1 

 ارم
 - ٠ 9 0 03 ل

 ةلح نيعيس ءارونم اهقاس ضارب ىريل دنا لع ءاست نم ةارملا نالاق اسو هملع

 1 هلاثتوقالااماف ناحرملاو توقاملا نهم اك لو ىلاعت هللانال كلذو اهد2ك ىرب ىتح يدر
 ١ 2 5 5 6 ١ مك .٠

 ىوردقو لاق ىدهرتاادحرخا هبارو ند ةنبأر هتيفصتسام علت هيف تاخد اولر
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 هللال وسر لاق لاق ةريره نانعأ( ىف 0( مداوهو ةعفرب ىلو هانمع دوعس» نأ نع ١
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 نوط الوابف نوقصرنال ةءاضاءاعسلاىف ىردبكوك دشأ ىلع ممولي نيذلامث ةياور

 ا ىقداز ردنا ةليلرمقلا ةروص ىلع هروص ةنحلا هيلو سو هيلع هللا ىلص

 . .٠ 2 01 . »م 8 1 .٠
 مهعخرو ةولالا مهسماعو بهزلا مهطاشمأو ةضفلاو بهذلا مهيب | نوطوختال و

 مهرود ىنعل ةولالا مهد حا هلوة ءنومقسإالو هيف دازو دحاولحر باق لع

 ند اناا 3 ناسحالاالا ناسحالا ءازح له نادك اك رخالآى أف م دوعلا

 لوب لاق لعأ هلوسرو هللا اولاق مكبر لاقام نوردت له لاق مث ناسحالاالا 3 5 و 1 - 5 هب © ١ راو

 نبا نع دن_سريغب ىدحاولا ىورو ةنجلاالا ديحوتلاب هيلع تا ءاز> له

 هللالوش هي الا هدهىف لاق ٍلسو هيلع هللاىلص هللالوسر نأ سابع نباو رم

 قنح ك1 الا ىدي> وتو ىتفرعع هيلع أ نم ءازح له لحوزع

 نسحلا لعفااب ل ند ءازح له هوا ىف ل-قو ىجرب ىسدق ةريظحو

 ةرخآآلا ىف فركتلا عفر ىلا ةراشا ةيالاؤفو نسح لعش هتلباقم ىف ىو نأالا

 قمحعسال دبعلا هكر وةرخ الاف فيلكتلا تب ولف ةنلاوهو ناسح الاب نينم ملا دعو هللا نال

 | امكبر ءالآىأبف 88 فيلكتالف هيلا ناسحالاكرث باقعلاو لمعلا كرت ىلع باقتءلا

 لاقو نايرخأ ناتنج نييلوالانيتنلانود نمو ىأ 4 ناتنح امهنود نمو نايذكت
 م ناتنح ردا لوما لاقو لضفلاىف ليقو جردلاف امن ود ند سايع نا

 نت نانح عبرأ ند عارخ نبا لاقو نيءباتلل ةضف نم ناتنحو نيشاسلل بهذ

 امهيف نيءباتلاو نيهلا

 (ةهكاف)



 كلو دعاقلاو ملقا « نجرلا ةروس + هلام يرق اهرعو هج 1١117 ) ناد نبت دلك ىحو : هللاالا

 نايدكت اًمكير هالبا ىابف)
 مهل شال نبت:1اىف ) نوف

 سلاعو روصقون 5 امأ ىلع

 ةدودمملا ءال ”ةلاءذهىفوأ

 تر 5 ناد نيتنحلا ىجو عملا قمم ف فاح نم نحل مو لاح وا نيش راك -8

 ءالآ ىأف ف 5 را ريك و مسا ىنجو مسطضملاو دعاقلا هلانب

 امهؤ اه وا نيف الا ىه نانح ىلع لدن ناتنح ناف ناناىف 6 نونف نايذكت امكبر

 | ةهكافلاو نينيعلاو نيتنلانم ةدودعملا ءالآلا هذه ىف وا روصقلاو نكامالانم

 01 ٠ وتيكتفاو ْ ١ نهثمطي ملؤ# نوجا وزاىلع نهراصبا 0 1 ه6 فرطلاتارصاق # شرفلا 2

 0 أ نا توقايلا نهنأك نابذكت امكبر ءالآ ىابفؤلل ميملامب ىتاسكلا أرقو نوثمطي نا ءاسن ( فرطلاتارصات) | نأ يلع لبلد هيفا نح اكاياو نسل ا ألا ع نإ « ناسالو امل

 ( نيني ل ) .مهييف | نس 0 اهرها وظلت روع م 5 0 ضرالا ىف سيل هنالرها وظلا كرثو ىلا نرظنبال نهجاوزأ ا 0 ا ا 1 77 |

 1 لاري 1 نار كدا ريا ل هي ىلع لساذه 3 معانلا قيقرلا جابسدلا وهو

 عاجلا عيرطلاو مملامشي ١ رشبلا هلعيالام وهف نأاطيلا نم اريخ رئاهظلا نوكت نآسالو قربتسالا نم اهنئاطب ظ

 30 را | ايدلارك ف الادهم ومئانلا ودعاقلا و مئاقلاهلاني بيرقامه رن أسم ناد ند 00

 د ناوائاق ءاشنا هللا ىلوا نجيح ة ِ 1 مشا | وندت سايعنءا لاق بدا ةودكيالا لاسالا اعد

 ري اطر لع « نوفنابذكت امكبر ءالآ ىأبف قه كوشالو دعب انهم يدنأ دربال لبق وادع ءاش

 00000 | نهفارطأنرصق نيعالا تاضاغىأ :# فرطلاتا رصاق ف سلاغوروصقو نك م ىأبف لا كثرطا اي ١ لعوب لاح نوف هلوقب عجاعاو نيشنملاىلا,تاقدوءاذام ىلاريمكلاتءاقناذ |[.
 ان لا راند( توتال اهحوزا ةحوزلالوقت ليق مهاوس ندربالو مهريغ ىلا نرظنالف نيجاوزأ ع

 قالؤالا نم ضرس او هفاضام كتج وز ىناءجو ىجوز كلء> ىذلاهللدجلاف كنمنس>أ أيش ةنلا ىف ىرأامىبرةزعو

 نييعلا و نيتنملا نه

 2 ما . يلوا -ه . 1
 اممافصو ةرسثبلا ضايسو هنح /| ةرج ىف  ناحرملاو 1

.0 

 7 : نوسع ىل هانعم لبق وعاجلاب نمد مل ىنعااو نهعرش ملو نهعماخ ملأ ه6 نهثمطي ملؤ#

 نينا ىنجو )
 نيناتسسلاءانتحا ( ناد

 دعاقلا هلا بيرق ناد

 ايكبرعال 1 ىأبف ) مئاقلاو
 نانا ىف ( نوف نايدكت

 ( فرطلاتارصاق ) اهأك

 فرطلا تاضاغ راو>

 قدورفلا كوذاهنر
 ماعنلا ضرب نه خأ نهو ٠ لبق نثمطي مل ىلا نوحرخ

 نمنهجاوزأ لبق ىأ © مهلبقسنا ف نهشفي ملو نشاطي ىتدللاو نام 6

 ةيالافو مم ةنجلايىف احاوزأ مهانال نجلا ىنناغا ليق « ناحالو #9 ةنلا لهأ

 ناوث نسل له“بيعع نب ةرش لكسو تالا ىقشيات ىذشإ ىلع نا له 5

 ىفدهاجم لاقو نعلل تاينملاو سنالل تايسنالا لاقمث ةياالاءذه ارقو معن لاقف
 ءالؤهىف فاتخاو همم عمات هلياحا ىلع ىنملا ىوطنامسملوعماحاذا ةي الاءذه

 3 امال جا زاب تاءناق

 0 8 0 0 ا نهجاوزأل: ل نوع ف 35 لاى 9 نةلخ ع نمالنيءلا رولا ن هه ل.ةفنأمطي مىباوللا

 4 نهجاوزأ ريغ ىلا
 نيعماج "ل ) نهثرطي

 نمت 0 . / ( | ىأبف مهريغ لد نيش ملاذانهحاوزأ نيءالر 3 كلذنال نمنع قيل ىنأف 4 ل نهتم لاشو ا

 ا : 7 اع را ضار ترا معد 04 ناع راو توقالإ م 11 يكبر ءالآ

 0 58 0 3 ْ نسح نال توكان ءلاةرج عمؤا والا ضايس ا ل هش لق و اًضاسمِدِشُأوُوا ؤقللار اًعصوهو

 0 نحلل هلع و هج يس ري سس 2 تت حل ا

 ضا.بلاىف ناحزملاك ( ناحرملاو ) توقايااك ( توقايلا ) ءافصصلاف ( نون اكن ابذكتامكب رءال [ىأنف ):نيحاو زأ لد

 اقاح نسا دبا وسع مللنوفصواك اراك 0 اقاح قع اندلاءا سل نم ا ليقو

 ةفلاسملا ةينألا نس ارابأ نيف ناللا تابمد الإ نفل را
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 دتحت اهفرمثو قروتىتلاىهامنال نانفالا صخو ناف عج ناصغا (نانفأ ناو نارك انكر ءأل 1 ىأف ) ىلا فئاخلل

 ىهتشئام اهف هل ئأ نف مج هع ١5 ري- ناو اولأ وأ راقثلا 4 نورشعلاو عباسلا ءز ىلا ) ىتتحم اهنمو لالظلا

 لاق نيعالاذلتو سفنالا

 ذللا نانفأ لك نمو

 شييلاو هب توهلءابصلاو

 راجمثالانم عاونا © نانفا اناوذ نابذكت امكبر ءالآ ىف ف هدب شن ءاحام اذكو
 رشلا عورف نه بعشت ىلا ةن_صغلا ىهو نئف عج نا_صغا وا نف عج ر راعلاو |

 نادك 55 ءالآ ىأنف 0 لالا دعو رو قروب قلانابل 0 اهصيصختو ا

 ىرخالاو منستلا اهادحا لق لفاسالاو ىلاعالا ىف اًؤاث ثيمح 6نايرح نات عامه

 | بيغ نافنص # ن !اهبوز ةهكاف لك نم امويفنإبذكت انكي 0 ىأبف وه ليبسللا |

 | اهنتاطب شرف ىلع نيئتكشنابذكت امكبر ءالآ ىأبف »8 سبايو بطر وا فورعمو |
 - .٠ . . ع ١

 ءال[ ىانف)ء رشا: رضخأ

 ىف ( اميف  نايدكت امكبر

 ( نايرحن نانبع ) نيتنل
 ىلاعالاف اًواش ثميح

 نسحلا نعو لفاسالاو

 ام*ادحالالزلاءاملابنايرحت

 لدساساىرخالاو و منستلا

 نايذكت امكبر ءالآ ىأف)

 ةهكاف لكنه امهيف

 | هيلعدتلا لصدتلا لودر تفعم لاودتع لات ,هللاوضر ةريره 0 نع هيا ريش

 ناالأ ةيلاغمّتلاةعلسنا ال أمل اغمتلاةعاسن ا الأل زثملا غلب يدا نمو دأ ًافاخ نهلوقن سو

 | القثمو لدللا لوأريس اففنع جالدالا بدأ هلوق ءىذمرتلا هجرخأ ةنجلا هللادعاس

 أ لوأراسْنمنافسمالال وأ ىف داهتحالاو د1 اوريمشتلا جالدالانمدارملاو لدلارخآر يس |

 ١ هيلع د هنارذىبا نع هدنس ىوغيلاىورو #لزملا عولبباربدج ناك لالا كك " كا

 قرس ناوىزناو تاقف ناتنج هيرماةمفاخ ناو لوشوهو ربنملا ىلع صقن سو هةسيورع ضيصو فو

 نابذكت امكبر ءال 1ىأبف)

 حدملا ىلع بصن ( نيئكتم

 نال مهم ءالاحولا نيف اكل

 رسناوىزناو ةيناثلا تلقفناتنح هدر ماقم فاخنملولاق 5م قرسزا وىزناو لاقف
 ْ 5 تقف داما ةم فاخنلو لاق مث قرسناو ىنز ناو لاقف هللالوسراب

 1 ذل فنأ 2 ىلع قرس ناوىز ناو لاف 0 1 قرسناوىبز ن ناو

 | ناصغأ ىأ * 00 لاقف نيتنلا فصو مث هي نابذكتامكبرءالآ ىأبف 96 |

 | ناطيملا ىلعناصغالا لظوهولالظاناوذ ليقوالوط مبقتسملا نصةااوهو ننف اهدحاو

 | لكفلاقف نيلوقلانيب ءاطع مجو هكاوفلا ناولأ ىنعي ناولأ اتاوذ سابع نبا لاقو |

 ' امكبر ءالآ ىابف 95 امهاوسام ىلع ةعسو لضف اناوذ لبقو ةهككافلانه نونف نص |

 | لبقو ةنجلا لهال ةدايزلاو ةماركلاب سايعنبا لاق # نايرت نانيعامهبف نابذكت
 ١ ريغ ءامنزم امههادخا لتقو لييسلسلا ىرخالاو منستلاامهادحا لالزلاءاملاب نايرحت

 ٌْ ةهك اف لك ن٠ امهف نابذكتا مكب رءالآ ىأبف ف نيب راشال ةذل رخنم ىرخالاو نسآ |

 00 واطول ك1 لكم انو ناءاسم لبقو ناعونو نافتس أ « ناحؤذ
 ا لالا ركل 22 ةنلاف سوال: ةسالوأ ةولخ . هرم انندلا قام سابع نا

 | ةناطب عج # اهئاطب ف شارفوج « شرفىلع نيئكتمنابذكتامكبر ءالآ ىأبف
 لاقجاسدلا نم ظاغام وهو 6 قربتسانم 6 ةراهظلا تحنْنم ضرالا ىلتىتااىهو

 | نم نئاطبلاريبج نيديعسل ليقورئاهظلاب مكظاف نئاطبلا هذه ةريرهوبأو دوعس نبا

 عملا ىنممىف فاخ نه
 شارت مج شراي
 ةئاطب مج ( اهتناطب )

 نيد جاد (قربتسانم)
 اهرئاهظ لق برعموهو

 اهلعلال لتقو سدس نه

 نايذكت امكبر ءالآىأبف)

 نانيع) نيتاسيلاىف (امهيف
 هلال هالك ( نير
 ةخاركل نا لاو رباب
 هللانه ةدايزلاو ةكربلاو
 نابدكت امكبر ءالآ ىأف)
 : ) نيتاسلاىف ( امهيف
 نتازعل [ نصا سابغنبا ل لاقو دماح روننم اهرهاوظو قربتسا نم اهئاطب لافاثغل] 10 كا

 كل وزا  نيعات نيسلاخ (.نيتكتم نادكت انتر الا أد ) ممطملاو رظنملاف نانول 0 اخوز) ةبكاف لك

 جاببدلا نم فطلام سٍدنس نم اهسياطبو جاببدلا نم ننام ( قربتسا نه ) اهرهاوظ ( اهئاطب شرف ىلع )
2 

| 

 ع ع .٠

 هنعو نيعأ ةرقنم مها 1 سفن تالف ىلاعتهتلا لاقام ىهلاقرئاهظل ااف قربتسا



 ىلا مهِح هاله نادك اهكير ءالآ ىأبف ( مادقالاب ةراوو ىداونلاب هر كح أ ( مادقالاو ىداوناا د دخول ١

 ىهتنا دق راح ملا 5 نجرلا ةروس) ( نآ 0 نو ب ١56 1 اهني نوفواعب نورا ام بذ

 اوثيعارانلا نم اونا ةساذأ لقو هنم نوقس وأ مولع بصإ ةرارخلا ىف ةياهلا غلب

 ا هلق فق ىذلا هفقوم »4 هز ماقم فاح نمو نايدكت عر ءالاأ ىأبف محا

 هلاوحا ىلع همايق وا باسعلل دابعلا

 داودك ةغاابملل سقم ماقمو هيروا اليوم واميخفت ب رلا ىلا فاضانيينءملادحاي باسعلل

 نيعالا لجرلاك بئذلاماقم « هنع تيفنو اطقاا هه. تىعز

 لكل ىنءملاو نبقي رفلل باطن ا ناذ ىنإلا تئاكلل ىرخلالا وىسلالا تئاكلاةنج 6 ناتنح

 دز داع ا ماقم وا هقار اذا هيلع ماق نم

 | ”ةعاتطلا لفل ةنحل وأ مزعل ئرغاو ةديقسل ةنحل كح ولكل را ا
 | ةيناودجو ةيناحو روا هيلع امم لضفت ىرخا و 8 تاك ةنحوا قداعللا كرتاىرخاو :

 ا ل لق 4 مادقالاو ىداونلاب دخؤف 0 مهأ ويع ةقرزو مههوحو داود ىفعإ

 !يطاولو قكر از مقر ل لتر ريط تاس ىض ل
 نوقاي مث مادقالاب مهضعإ و ىصاونااب مهضعإ بوحالا لبقو ةطون م مهلح 1 عباصأىف

 : نوتنيم مهح 5 مخي لاش 5 مح 0 نادك انكر هل ىأف 3 راثااىف

 : 0 تح 8
  نآ 8 م سو أهنرب 0 نوفوطي 8 نب نكرم ىذا 3 نوم رجااهب بذكي ىلا 2 اق

 رانا أ 7 م اذاق مح علا نيبو ميتا نيب نوعسإ معا ىنعملاو هروح ىونادق ىعل

 | :ةيدؤأنمداو ناراخلالا مك لاقو ليلاكرامدك قذلا ىلا ميجا مهاذع لء+

 | نودخؤي ل اقو امهند 3 اعو# 7 مادقالاو ىصاونلاب 1 7 نول هب كلا نم

 ا باذكي ىتامهج 0 نايذكت ا .ر ءالا ىأبف 9 ىرخا مادقالابو ةران ىحاونلاب

 10000 .٠ ا . ا .
 ه6 نآ 9«راحءام 6 م نيبو #9 اب نوقر< رانلا نيب امني نوفوطي نومرجلااهب

 ٌ غادتت ىح هيف نوسمغيف لالغالا م6 قلاطنف 8 رانلالهأ كديدص هنف 8 مهج

 كلذدف رانااىف نوقليف اددح اقاخ م ةردخا دقو هنم نوجر خم مث مهلاصوأ

 هذه ةكرق نانا # نوذكت يكبر ءالآ ىف 3“ نآ مج نيبو. ابيب نوفوطي ىلامتدلوق
 فيكف امعن تسيلا_ثه ىلا نافالعن ملك هلوقنهتاي آلا هذهىفةروكذملارومالا

 رجاوزو ظعاومتاياالا هذهىف روكذملا تلق ءنابذكتا ركب رءالآ ىأبف هلوشب اقع
 امعت تراصف ىصاعملا نءذيعلار حزم اهئال :ىلاعت هللآ نها ةمعت كلذ لكو فوتو

 ءاقثا نم هدعأام ركذمث نايذكتامكبر ءالآ ىأبف ىلاعت هلوقب اهنم ةيآ لكمتش نسخ
 ىذدت نيب هماقم نو 0 هير ماقم لاو نينمؤملا هدايع نههفاخو فاخنمو 0 ىلاعت

 ا ىذلاوهو هيلع هعالطا قع هيلعددر مق ليقو ةيصعملاو ةوهشلا كرتو باسعلاهير

 رسلاىف هللا بقار نه ليقو هللاةفاغ نماهعديفهيلع هعالطاو هتلارك ديف ةيصءملاب م

 بخالو هللدصلخا ريد نه ملعامو هتيشح ن م كر مر + نمل ضرع ءاق هلمع# مالعلاو

 اوبأدو صالخالامم هلل اوامعف ماقملاكلذ اوفاخنينمؤملا نا ليقدحأأ هبلع علطي نأ

 ةلحودبز م ةنح 588 مع 0 دع ةلح ىنعإ # ناتن :ح 0 راثبلاو ليالا

 مهلع بقاع 1 هر

 برش نيبو رائلابةملصتلا

 اكبر ءالآىأبف) مهجلا
 اذهىف ةمعنلاو (نابذكت

 هلضش هنم جالا ةائ

 هبرادنالا ىف امو ةتجنرو

 كفاح ناو.) ةيينتاا ند

 ىذلادفقوم ( هىر ماقم

 باسعلل دايمااديق فش

 ىصاعملا كرتف ةمايقلاءون
 لِقو ارألا ىدافوأ

 هنعتيفنو هلوةكرسقم وه

 دع تفن ىأ نتذإ|ءاقم
 لح( ناجح ) فئذلا

 0 نا ةنحو سنالا

 لءةهناكو نيلقثال تاطخا

 ناك امكدم نيشاح لكل

 ةنحو ىسنالاْف :؟اخالةنح

 قا كل

 ىصاونااعممث(مادقالاو

 مادقالاب

 الآ ١ ىأبف) ' راثلاو

 مهللوقيو (نابذكتامكب ر
 ىلا مهج هك 0( ةيايزلا

 نو->- رطيف

 ) نوهرجلا أه بذكي

 اهنا انذلا قا نونرشملا

 (اهنيب نوفوطي) نوكتال
 ( نآ مح نيبو ) رانل انبي

 هرج ىهتنا دق راح 04

 نابدكت املر ءالآ ىأب 9]

 ةيصمملادنع ( فاخ نمو

 هير ىدب نيب (هبرماقم)
 سودرفلا هنحو ندع ةنح نيتاسب ىف ناباتس ) ناتنح ) « ساو اخ واق رو هلف هيصعملا نع ىهتناف هماقم



 تقشنا اذاذ

 اهدلعن ٠ م .كلو
 ند

 وربع

 ةرجلا ءامسلانوللصأ ل قو رجالا درولان ولك تراصف(ةدرو تناكف)ةعاسلا مايقل ضعب نماهضعب كفن( ءامسلا 5

 | د دا ناعاللا ل قون هد عجوهو تيزلاىذز ردوهو لهملاكلاقأك تيزلا نهدك (ناهدلاك)ءاقرزىرت

 8 ١] دنع لتس الزءاحأا ل موف ىأ ع نولس (ذدئموف ةنورشلاو عبادلا# ها نابذكتامكبر رءالآ ىأبف)

 نحالو ئأ ن داحالو

 وه ىذلا نالا عضوف

 اك نإ اعضوم نجلاوبأ
 هدلو داربو مثاه لاق

 سنا "لثبنال نادقتاو

 قيفوتلاو هينذنءناجالو

 نيبو ةيآلا هذه نيب
 مهنلئسنا كيروف هلوق

 مهوفقو هلوقو نيعجأ
 كلذ نا نولؤسم مهنا

 نطاوم هيفو ليوطأ موه
 الو نطوهىف نواكسيف

 لاقو رخآىف نولثس
 م ةلئسم تناك دق ةدانق

 موقلا هاوفأ ىلع

 ماوس
 لقوإ نومك ارم

 عيل هذ نع 1

 لئسإ نكلو هتهج نم
 امكبر ءالآىأبف ) مجئوتلل
 نومرجملا فرعي نابذكت

 مههوجو داوس (مهاهسب
 قم ةقرزو

 لوزني (ءامسلا تقشنا اذاف

 ه٠.

 مد

 تناكف)ب رلاةيسهوةكالملا
 ةنولم تراصف (ةدرو

 نهدلاناولاك (ناهدلاك)
 تا دا لاشو

 تناكف ءاعسلا تقشن تقشنا اذاذ ءالألا 207 نم رافكلا نم ماقتنالاو ءاركلا قايلارلا

 هلوقك ديرجتلاباب نم نوكف ةمانلا ناك ىلع عفرلاب تئرقو ءارج ىا # ةدرو

 ميرك توع وا متانغلا ىوحت ٠ ةوزغب نلحر لا تيقن نلف
 مدالاوه ليقونهدعجوا مازحلاكه نهدباملمسا وهو نهدلاك ةباذم 6 ناهدلاك

 . قشن مويف ىا ذئموفؤل# كلذدعب نوكيامىا ه؟نابذكت امتبر ءالآ ىف رجالا

 نرجر خام زيح كلذو مهاهسإنوفرعي مملال##ناجالو سنا هبنذ نع لئسيالو# ءامسلا
 هلوث اماو مهبت سمح فالتخا ىلع ادوذ ادوذ فقوملا ىلا نورشحيو م

 ١ ناتعال س الل ءاهلاو عمجلا ىف نوبساحم نيف هوحنو نيعجا مهنلًاسنل كيروف

 نولئسيال لاق اضيأ سابع ظ

 2 م ىا 4 نايدكت اهكير ءالآ ىأبف ف ةمر مدش الفل ل ناو هناف طفللا

 مهولعيام وهو # هايس نورا فرعي © مونلا اذه ىف نينمؤملا هدامعىلع هللا

 هنم دارملا لبقو ةكئالملا لوزلل اباونأ تراصف تحرفنا ىأ  ءامسلا تةشنا اذاذ
 ةيالاءذهىف ركذضرالا ل هأ ىلا ةراشا ناف اهءاع نم لكلاق امل كلذو ءامسلا بارخ
 نممظع اوهام ةراشا هبف نالممالل ميظمتو ليو هيف ليقوءاعسلا ناكسلاح نايب

 ىلاعت هلوقوهو امابوذو ءامحلا ققشتوهو نجلاو سنالا ىلع ظاوشلا لاسرا

 سرفلانولتب اهقاقشنا دنع ءاعسلانولت هبش نهد عج #* ناهدلاك ةدرو تناكف وه
 اولاكاناولأ ذئموب نولتت ءامسلانالبقو : رم ا ىلا برضي ىذلاضسالاوهو درولا

 ردا راس ةرلادتعا اذاف رجل ءاتثلالوأقو رفصأ عيبرلا ىف نوكي درولا سرفلا
 للطتك ىأ ناهدلاك لمقو هنوأتىق سرفلا اذه اهقاقشنا دنع اهنولتىف ءامكلادشف

 نيح كلذو بفئاذلا نه داك ءالاريصت لبقو اناولأ ةعاسلاىف نواب هلال تيزلا

 نا الكير الا ىأبف 96 رجالا مدالاك ىأ ناهدلاكليقو ماهج رح اهلصي

 مهجنه ملعتل مءونذنع نولئسيال لبق # ناحالو سنا هينذنع لئسيال ذئمويف
 هنعو سابع نءانع ةياور هذهو مهيلع ةظفحلا | مرمكو مهنه اهلع ىلاعت هللازال

 انبإ سابع نأ: نعو هديا هللد مهاهسإ نوفرعي مهنال نيمرجلاةكئالملا لأستال

 نواعش اوكا نيمجأ مهلئسنل ترو ىلاعت هلوق نيبو ةبالاءذه نيب عما ىف

 مل مهلأسي هنكلو مهنم كلذب ملعأ هال اذكو اذك مللع له مهلأميال لاق

 نبا نعو اهضعبيف لئسي الو اهضعبىف لئسدف نطاوم اهنا ليقو اذكو اذك مالع
 لقو عيونو ميرقتلاؤس نولئسياعا ةجروأ ةقفشلاؤ

 ظ

 ا

[ 

 ل 00 نودهر ل معلا م هير ءالآ أبو -_ - ركل سنذ ن ءآور رح + اريغلئسيال ا 5 5 ا

 تك 1 2 7 ل يا ىا ىف رعمل مدال هو

 0 كاضو ند غارفلا كمن ةمانقلا 9 4 وهو 7 0 5 قم و نا | اهكير ءالا ىأبف زد داو وسلا عم 5 رج

 [اسنالا بة نع لئسيال لاشو لح ضأ ههحوضابس فرعي نءّؤملا (ناحالو سنا) هلع نع (هينذنع لئسبال)

 بعأ ةقرزو مههوجو داوسب نوكرسشتملا (مهاهسإ نومرحملا فرعي نايذكت امكبر ءالآ ىأبف )سنالا نا نذنعو



 ) اودفنانضرالاو تاومكار راطق أ نه اوف مثءطتسانا) نالقثلااسأ هلوقل ةجرتااكوه(سنالاونحلار عا ناب 5

 مث اوج رخاذىئاضق ناب ره انآ ةرور يالا تاوعسلا ه١6؛مرتت- بناو نم اوج رحت نأ متردق ل
 نو ردشال(نودفنال) لاق

 ردقنا## ض را ارب ا د طتسانا مالا نَا 1 ْ

 0 ن.رافهللا نم نيب راهضرالاو تاوعملا ناوحن

 رهقو ةوش الا « ناطاسبالا 9 ذوفنلا ىلع نوردقتال# نوذفنال 8# او>رخانىا

 اوللعتل اوذفناذ ضرالاو تاومتءاىفام اوذعتل اوذفنتنا متردقناوا كلذ ركل فاو

 م'ااوح رح نأ |

 راكفاب اماع نوحرعتف هللا اهيصن ةنسالا نولعلالو نوذفنتال نك

 ام وا ةردقاا لكم وفعلاو ةلهاسملاو ريذعتلاو هيبتتلانم ىا 4 نابذكت امكبر
 ىلعلا تاوملاقوفامىلا أع نودفنيف ةيلقنلا جراهملاو ةيلقعلا دعاصملا نم بصن |

 اساحنهبف هللا لمح مل ه طيلسلا جارد ءوضك ”ىضت

 امطع راب ساحنو ةغاوهو رس 4 لا لظاوش ريثكنباارقو مهسؤ ر ىلع بصي باذدم رفصوا

 الذل زوهصكو عجوهو سخن ”ىرقو ةياورو توقعيو ورع وا هيف هقفاوو رانىلع |

 6 زيبقلا اوبل ديدهتلا نق( ن نادك افك راءال | ىف ]ف ناعنتع الف# نارصتخت

 اطقان .ط 000 ىأ 5 نع نأ 7 . سنالاو ناارتسااد رادكتا ا

 3 0 900 ا يا 0 0 7 مسطتسانا 1

 نا ىنمملاو ةمايقلا موب اذه مهالاقن لبقو توما رككر د متكامتيصف انا 0

 مكيلع ردقبال ىتح مكبر نا تاوعتلار اننا نأ متعطتس

 0 ل كل ند او م اونرج ن ا

 ذوفنلا ىلع رد :اال ادع 3 نئالا ىلع نجلا مدقواولعفاف ىضرأو ىثامس |
 ناطلسبالا نوذفنلال ىلاعت لاقمث # كلذ ىلع ىوقأو سنالانم برهلاو |
 م ونامثيح م 1 ال كلذ ل ناوردشالا 2

 اينو نأ متطتسا نا هانعم سابع نبا لاقو ىناطلسو كلم ىف مك

 3 نابذكتامكب رءالآ ىأف ته ىلاعت هللا نم تطل هولعت ناو اولعاذضرالاو
 نأ سن الا نا رسشعماي ىداشب مث ران نم ناسلبو ةكئالملاب قلخل ا ىلع طاح 0 |

 ف ةيلغور ,4ثو ةوشالا ذوفناا ىلع

 للرب ِض ىلاءتهلوق كلذف ةي آلا ضرالاو تاوىسلا راطقأ نم

 ليلاؤ» ليقو هيفناخدال ىذلا ب هللاوه ن .رسسفملاراك أ ل اق 0 ران نم ظاوشئكيلع ا

 مطعجلا رحل

 وهليقو

 نأ زوج ليقو ةيماذهو ةيماذه امهباع لسرب لدقو لهملاساهعلاو دوءسمنبا |

 000 0 أ متطتسا ا

 سابعنب |نع ةياور وهو ناخدلاوه لبق ِِي او 0 رانلا نم

 كاش - 000
 :ةعالف ىأ نارصتنب الف ف رح الابامهدح | جزيع ناريع نماعم السرب ا
 1 0 5 ١
 0002 ءلا ىايف مز هدم رمعأت مكن بالو 1

 هللا نم نأع

  ءالآىأف » مر

 (ناطلسبالا ) ذوف للا ىلع |
 2 ه0

 مكلو ارةيلعو رهف 3هاوعن

 ند الع مهلدليقو كلذ

 راطقالاذوفن نع زجعلاب
 اذه مهالاش لبقو مويلا
 . قد نيد ا .ةلاموب

 ر اذاف 2 الملا

 نوتأيالف اوبره سنالاو
 ةكئالملا اودحوالااهحو

. 

 هال ىانفب ) ةن تطاتحا

 لسرب 0 انكر

 1 0 كارل اكدع
 امهالكو < نيشلارم كو

 لوو صلال ابهللا

 0 مأ

 0 ع

 فاطع مف رلاف ورع وباو

 ران ىلع رخلاو ظاوش ىلع

 نم مج رْخ اذا ىنعملاو

 ل 0 روبل

 الف ) رشحلا ىل 1 0
 امهنه»ناعنتع الف(نا رصت

 نايذكتامكبر ءالآ ىأف ١

 سفمماي) كل لوش و( نايذكت

 0( ط تارا تن الاوودأ
 )ا ا
 ) او دف :نأ ١ متر دق

 تاومسلا ) فارطأ

 ةكئاللا ف وةصو(ضرالاو

 اور كل( ١ و مناف )

 : نو هدفنال ) اورو

 او>رحن نا نوردشال
 بهل (كاوغ ) 8 01 روبقلا نم مت رخاذ 9 5 5 *.

 نايذكت اير ءالاآ ى

 لع 4 ناخبا 5-0 الأ ا 3 ا



 سيذأو 2 ةمايقلا موهىلا 00 5-5 9 نًأشقوهموب لك هلوثو و ةبونمدنلا ع<دق و نيمداتلا نم 2

 لاباه ىى-امالان ى 9 كادت

 نس ع ىل. ىل- نإ ملل داق
 نا
 اد و هل_ج 1ع نحلو

0 

 نا ؛ الإ دأ 0 اق

 موش صوسع# ىمدامالا
 [يهيلع_ ئكوماو مهارإ

 مويلك هلوق امأو مالسلا

 نأشىف وه
 امد نؤغال اهدس

 هضارلا فو هللادبع ماف

 نّوش اهناذ

 ىأبف ) هحارخ غوسو

 نه راعتسم ) ركل غرفتس

 نمل لحرلالوق

 1 8 ديرب كل غرفأس

 ىنلغشيام لكن مك عاشبإالل

 ىلع رفوتاادارملاو ةنع

 هلم ماقتنالاو هف ةياكنلا

 ع

 ارينا زوحيو
 اهرخآ غانو ايدلا

 هداه

 ىهتتتس دس ك

 نّؤْش كلذ دنع ىهسو

 هلوش اهدارأ ىتلا قلخلا

 "7 د
 كالذ لع مواوح

 لما قيرط ىلع مهلاغارف
5 32 - 

 هللا ىاىلعو ةزج غرفيس
 سنالا (نالقثل اهيأ) ىلاعت
 امهنال كلذ انعس نلاو

 | ىلا ماسوهلع هللاىلص ىنلا لوق هنمو لقثوهف هيف سفانن نزووردق هإ'ىثلك كرمال اف م رالاذل

 نابدكتامكير ءالآىأف)
 مكلع ظفحم- (مكلغ رفخس

 كساتنو ايندلاىف مكلاعأ
8 

 زجلا ١ فاءضالا

 انكر ءالإ ىف 8 بونذلاب نالقثم امهنال نياق نملاو سنالا ىعس قداصلاد جم

 ن وكب النأ زوحي نيسلا ه8 اقف (رورمشعلاو عباسلا

 ىاد نايذكت امكبر ءالآ ىأبف 8 ايشتبسلا موب ىضقنال ىلاعت هللانا دوهيلا لوقا
 -__ 1 ا

 عرفنس 0 انس انتيح مدعلا نمكم نم امثك جرخم اموا امكلاٌؤس هب كس

 و مكباسمل درعتس ىا هي نالقثلا هيا مكل |

 درحملا ناف كل غرفأس ا 0 ديد لقو هريع هيف لمشال

 | مكبلا غرفتس ”ىرقو ءابلاب قلبك او ع قو هيف دجاو هيلع ىوقا ناك "ىثلل
 ةنازرلوا ضرالا ىلع امهلقثل كلذ ايمس نجلاو سنالا نالقثلاو مكيلا للطقتس أ

 هه 35 3 8

 ايكير ءالآ أف 9و كفيلكتلاب نالقثما امال وأ, امهر دقو امهيأر
 ع 1 : 3

 ١ هلام ن مىصخ الامىللا امنذرفغيوالئاس ىطعيو ايعاد بيحتو بوركمنع جرو ايناع
 نا نع ىلعُتلا دانلمعاب ىوغبلا ىورو ع ىلاعتو هياوعس ءاشنام هقل> ىف هتادحاو

 هءاتكو زوتدلك ءارج ةثوقاب نم ءاتفد ءاضس ةردنماحول لح و زع هللا قلخ املا لأق سارع

 لشوز عل ءوتعو يح قزريو 1 ةراظن نيتسو ةثاع الث 0 لك هيف هللار ,ظذن رون

 هلك رهدلا ة ةلدمع و نايقس لاو ناش ىوه مون لك ىلاعت هلوق كلذف ءاشام لعشو

 فوع ىلا ان أشلاو ةناقلأ مون رخ "لاو امدلا أ رع هر نامو هللادنع

 ءاطعالاو ةتامالاو ءامحالاو ىجعلاو سحاالاب راشخالا امندلا مايا ةدموه ىذلامويلا

 مون لكى نوكيام بتك ل>وزعهللان ا هانعهوتقاوملاىلا رداقملا قوسوه لضفلا

 تقولا كلذىف هدحوف لعفلاب هتدارا تقلعت تقولا كلذءاحاذاف نفت وهام ردقو

 | هنأش لبقو ديدجرب ديبلاى لا مونلك ىف هل ةيألا هذهىف ىنارادلانايلسوبأ لاقو

 | كتيرا ىلا ءاياأالا ثتالض
 قرع ر.ع روقلا لاا رئدلا نم بق لالا

 أنم اركسع ركاسع ةئالث ةللو مو.لكىف جاري هنا ىلاعت

 ماحرالان م اركسعو تاهمالا

 نايذكتامكب رءالآ ىأبف 98 ىلاعت هللا ىلااعج
 نأش نه نأش هلْفْشال ىلاعت 0 اغارفوهسدل و ةبساح اب قال ىلاعتهّنلا نم

 نمل لئاقلا] وك وهف

 ١ لاهمالاو كرتلادعب كدصقتس هانعملبقونأشلا ركذ قبسل غارفلا اذهركذ نسح

 | هللازا ءانمم لبقو كلتغرفدق هللغشال ىذلا لئاقلا لوقك وهف ؟سأىف ذخأتو
 د مان ربخأو ماندعو امم ركل غ رفنس لاقف روجفلا لعأ لغو أو ىوقتلا ل رعأ دعو

 لثمألا قيرط ىلءعوهف هند غرشو كلذ منق :١ 1 اندغوام مك 0 ه مكيزاجتو مكبسارعف

 لق اننا احا نضَرالا لع ىقت امال نيلقت انعم ٠ تالا نيلقثلابدا نا

 دنع ووه ل 53 نالقتلا هيأ مل عرفنتس

 ا

 7اس ةمايقلا موي كلذو مكئازج

 ا اعاو سابع نءالوق اذهو لوغ هءامو كل نعرفنال هدب كوس ديرب

 نررفعح لاقو امهردقل اماظعا نيلقث امهلمحت ىبرتعو هللاباتك نيلقثلا مكيف كرات |
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 شن رايدكت ) معبر ءالآ ىأبف ) سنالاو نا ( نالقثلا هيأ ) ةماقلا موب اهب

1 0 



 ميظع نم ةفصلا هذهو ناسحالاو زوامتااب (ماركالاو) هجولا ةفصوهو ناطاسلاو ةمظءااوذ ( لال+لاوذ ) هاذ

 لالجلا اذاي لوقو لكصيوهو لجرب سم مالسلاهيلعمنا ىورو ماركالاو لالجلا اذ ايباوظلأ ثيدحلاىفو هللا تافص

 دهرسسلا ميعنلا ىلا نولصي هينينمملا نأرابتعاب ءانفلا ىف ةمعنلاو (نابذكتامعبرءالآ ىأبف ) كلببجتسا دق لاقف ماركالاو
 عفان اهيلع فقو (ضرالاو تاوملاىف نم هلئسي) بيبحلاىلا بيبا برش ىذلا وهف توملا اذبح ذاعمنب يح لاقو

 مهايندو مهنيدب قلعتنام ضرالا لهأو مهنيدب قلعتبام تاومسلا لهأ هلأسيف هيلانورقتفم ضرالاو تاوعسلا لهأ نملك
 هنا ىوراك الاوهأ ددجتو ارومأ ثدح نيحو تقو لكىأ ( نأشيىف وه ) هيلعلداع افرظ ( موب لك) بصتنيو
 اينذ رفغي نأ هنأش نم (نجرلا ةروس ) لاقف نأشلا <25 14١ ق#- كلذ امو هل ليقف اهالت مالسلا هيلع
 مد عدو 0 جرش || هتهح لي ئذلا حولا ىا لات هتلادستلالا انا ددج ىف هلق اهون[ اه دعو نا
 اانعو نيرخآ عضيو ١ نك يب ىأبف 8 ماعلا لضفلاو قلطملا ءانغتسالاوذ  ماركالاو لالجلاوذ ف
 نامويهللادنعرهدلاةنييع ١ ءانفلا ددص ىلع وه امم ىصخمالام ءاشاو برلا ءاقننم ىا لبق انركذ امم # نابذكت
 هلئسي ذ ميعنلاو ةعادلاةاملاو ةداعالا نه لكلا ءانفا ىلع بترتي اموا الضفو ةجر

 لك 8«هريغوا ناكاقطن "ىلا ليصحن ىلا ةجاحلا ىلع لدءاملاؤسلاب دارملاو مها نعيو

 هؤواضق هب قبسام ىلع الاودا ددجنو اصاخمما ثدحب تفو لك 4 نأشىف وه مون

 ىنمملاو دحاو لكدنا امهدحأ ناهجو بطاخلاىفو ةلملا نع هيريعيهجولاو هتاذ ىنعي
 ىنلا عم باطخلا نا لمتخ هنا ىناثلا هجولاو عماسلاناسنالا امأ كبر هجو قس
 نودحوملاهلحيىذلاءانممو ءايربكلاو ةمظعلاوذىأ ؛# لال اوذوإل ماسو هيلعدتلا لص

 هفطاب هقلخ عيجو هلللوأو هلليبنال مركملا ىأ “ ماركالاو إي هقلخ هبزشتلا نع
 ل كلامز سنع ناب ذكتامكب ر ءالآى أبل هتمظعو هلالجعم مهلا هناسحاو
 ىذمرتلا هحرخأ ماركالاو لالجلااذ اساوظاأ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر لاق

 نحو سناو كله نم ىنعي © ضرالاو تاوم#ك اى نم هلكس 3 كا هلوق #

 || تاومسلا لهاذ سابع نءا لق ضرالاو تاوعسلا لهأ هلضفنع ىننتسي الف

 ا" لاقف هربا ىر, | ةحرلا هلئسيدحألك ليقو ةرفغملاو قزرلا هنولئسيضرالا لهأو ةرفغملا هنوائسي
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 ةيربلا لضفأ ىلع ةلزنملا ةيواعسلا بتكلامانسؤهو ارثآن.دلا باون أى فهنسحأو اركذ
 لك هروب اع م سارع نا هلاق مالسلاوةالصلا هملع مدآ ىنعي ه# ناسنالا قاخ
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 !| ةروسلا نمو ا

 باقعااو

 اهلكىهو نو رلاامف ركذ
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 كئاوا 2 ( هولعف 0

01 
 الا امو ةحلام ذاب داالا وهو ةدحاو ةلمفالا » ةدحاوالا أن سحا امو ني : | 5

 | قع ١ كامل
 | هانعم ليقو ةعرسللاو رسبلا ىف # رصبلاب جاك فن " هلوق وهو ةدحاوةلكالاوا | 0 0 'ك
 | .٠ يا ا 1

 نم رفكلا ىف ركهابشا © مكعايشاانكلها دقلوؤ# له رصبلا م ملك الإ ةعاسلاعااموهلوق ا :
 ١ 8 هولعفمف هظوحلاناو ف

 ةظفحملابتكىف 5207 0 ريزلاىف ءولمق مل طمس ركدم نم لهفإل كلب

 تانح ىف نيةتملانا 2 حوالاف روطسم و رطتسم قف لاعالا ن 1 م4 ري و ريعص ل اك ْ

 'ىشأ تعن رج عطومىف
 مك لا

 | ج ءاهلا مضب ”ىرقو راهنلانم ءايضواةعسوا سنجلا مساب ىنتكاو رابن أ 86 ر 11 طا را

 كيلمدنعإل قدصدعاقم ”ىرقو ىضسع ناكمىف ## قدص دعقمىفولدسأو دس كرمت | نت ريا نمو
 تاوعسلا قلخىأ لبق قئالاريداقم هللابتك هلوقكلذكو هلدارم ىلاعتهتلمواعم | حوالا ف روطم(رطتسم)
 "|| حوللاىف ةباتكلا تقوديدحندنم دارملاءاملا ىلعدشرعو ةنس تفل نيسمم ضرالاو || (رمو تانخ ىفنيقتملانا)
 ١ 0[ ليقىأءاملا لعدشرعودلوقو «هللوأ ال لزأ كلذ نافردقلا' لص الءريغوأ 0 سنجللا مساب ىنتك اراجنأو

 كلا لاقوأ سيكلاوزعلا تحب ردنقن شلك ا هآوقو.ءضرالاو تاؤعنلا قزم || .ءايضلاو .ةعتلاوهأ لقا
 هتقونع هريخأتو هبفيوستلاب هلعف بحجام كرتوه لقو ةردقلا مدعزجملازجما , (قدص دعقم ىف )راه اهنمو
 نييكلاو ةرخ لاو. امندلاروبأ ىف مومعلا لقحو تاءاطلا نه زجملا لقح لدقو دنع ) ىضرح ناكنىف
 0 لإ رع دق انلانإ ثيدللا نفو رومالا قدطاوب طابتناوطووعلادم || دلزنم ةيدتبع ( كلذ
 لقو ةدحاو ةرسمالاانىعأاموىأ 4 ةدحاوالاانسعأامو ف ىلاتدلوق # هسيكردق | ةعالاماش (انسمأ امو)

 1 د01 هنا حال نوكك أ تدجاو ةملكالا "مع وكئانلز اذا ىدالان ماا هو .ءانعم
 لوقلاو ةدارالانيب قرفناب انهفنوكف نك هللاق أش ىلاعتو هناعسهتلادارأ اذا اذه

 1 لبلوقلاربركت ىلآ ةحاحال هناناس هنف ةدحاو هلوقو» ءاضق لوقلاوردق ةدارالا
 قلخ ىف ىناضةنا ديرب سابع تالا 6# رصبلاب حلك وه ا د اه لإ اعاوه

 | ةعرسلاف ةغاسلاءىسع انعأاهو هانمماضيأ سابع نا نعل علا لن عر

 مالانمر ةكلا ىف ؟ءارظنو ركهابشأىأ © مكعابشأ انكلهأدقلو را الا
 هَ هولعف ”ىشلكو 3 5 ستديو فاوهف قدح كلذناب ظعتم ىأ 3 رك دم نم لهف## ةقلاسلا

 : ظوفحلا وللا الق هظفللا تكف ىأ 6# رب زل وف راشو ريخ نم عابشالا ىنعي لهأ ع با

 0” ردكم ىأ 4 4 رطتسم ل ميلاجآو رهلاعأو قلطا نمىأ 6 ريكو ريفصلكو ل لعأ ممابعأو كنب
 ْ اماورا اد 3 رو ا سب ىأ تانجىف نيقثملانا وه لحوزع هلوق ه* 2 دم نم له" 8

 1 لبقو لعلاو نبالاو رخخناو ءاملان م ةنلعأر 1 لاو ىلا نمور هقول ةكحيرو

 ١

 ١

 ةدحاو ةلك (ةدحاوالا)

 ( رصللاب جملك ) ىنشال
 ربصللا ق رايك ةعرسلاق

 انقلحي 4 لكانا لاو

 لكل انقاخ لوش رد

 هقفاوت امو هلاكش 5

 دقلو) عاتملاو باذشلا ن

 ا عش ا ا اعل 1 مص حدس ا د كين ا ع ل ان كش لح اطعام ”دهحال ةنهع كش

 كرك رهف م 6-0 اع ل ل

 سا ىف 6 ه6 قدصدعةمىف  مهدنعل لال ىنءملاوراهللا هنمو ةعسو ءامضيف هانعم (هولعف ”ىث لكو) ةيصمملا
 قداصهللانال هيف بذك الدءةمىف لقو نسح سلف لبقو ميئثأتالو هيف وفاالقح ةيصعملان م هللاب كرشاا ىف

 : 1 لاف )ءاس الا ءافحل
 ةاتعنم الف 04 كيلمدنع 00 قد صدوعودم 0 وهف تدكلا ةملع منتمأ 7ك ملا لصو 9 (مز ىف) دب الاب ا

 لا ككل < هه دكا لاش 1 نودكم تتكلا

 (برق) 277 سفقلاو رياغا نم( ريكو ريغص لكو) 0-5 ردقلا ل اهأى هد أ 0 تلزت , ظوفحملا حوللا ف

 - (تانح ىف)شحاوفااو كرف اأو رفكلا (نيقتملانا) كلذ اوروجحو ردقلا لهأ ىف 2 ثلا ده 0 لوفحماح والا ىف

 1 اع | م( كس دغر هلا نمرأ ةعرك ضراؤف (قدص دعقم ق) ة هةفسو ضايرىف لاش و ةريث 3 انآ (رمتو) يتاح



 مر ا 0 هيف امل رامشالا مه 01 اطلا

 اوذكو اهعوقو دعب ىلاعتو هناحم اهلي اعنا ىأ معلا قناته امنأواع هلع مدقتن
 مهراكنالةيردق َةَق رفلامذه تمس واريك اولعةلطابلا مهلاوقأ نع ىلاعتوهناحمس هتياىلع |

 7 اذ. نولئاقاا ةيردقلا تضرقنادقو نيملكتملا نم تي باعحأ لاق ردقلا

 نامزالا ىف ةيردقلا تراصو هيلع ةلبقلا لهأ نم 5 قببملو لطابلا عينشلا

 نع هللا ىلاعت ريغ نمرشلاو' هللا نم نيذتا لوقت نكلو ردقلا تاشا دقت ا
 ماماىللاءملا وبأو ثيدحلا بيرغدباتك ىف ةبينق نيدوبأ ىكحو ه اريكاولع مهلوق
 مثألب ةيردشانسل اولاقةيردقلا ضعب نا نيذلالوضآىف داشرالا .دباتكف نادرا
 ءالؤه ندديوع اذه نيمرحلا .ماماو ةبيتق نا لاق ردقلا تاسزثا:داقتعال ةيرذقلإ

 نوفيضيو ىلاعت هللاىلا,هرومأ نو_ضوغب قللا لهأ ناذ عقاوتو ةتهابمو ةلهجلا
 | هفنا *ىشلا ىعدمو مهسفنأ ىلاهنوفيضي ةلهلاءالؤهو ىلاعت هتلاىلالاءفالا و ردقلا

 ١ ماما لاق هسفن نع هيفشو هريغل هدقتعي نمي هيلا بسشإ ناي 1 اهلا هفيضمو

 أ م6 مههبشةهالا ذه سو ةيردقلا اكو دتع هللا ىلص هللالوسر لاقدقو' نيهرخلا

 | نادزب ىلا ريكا تفرصف سوجلا توسقك ةدارالا مكحىف رشلاو ريدا مهميسقتل
 ةيرذقلا فيدحو ةبردقلاب تيلللا اذه ضايصتخناب ءانحالو هءرعأ كا
 هحرخ اىاساودلع هالم ةيلدور نءرعنبانع مذاحوبأ» اورةمالا مده سوي

 طرش ىلع 6 لاقو نيه !ا لع كا رتتسملا ل هللادبعوأ 6 5 لارسال دوادونأ

 هيلع هللا ىلص مهاعجاعا ف! اطك1ا لاقو 0 نانع مراح كل هي الإ نيكشلا

 نوعزب ةملظااورونلا نيلصالاب مهاوقا سوما بهذم مهبهذم ةاهاضمل اسوإسو
 | نوفيضيةيردقلاكلذكو ةيونث اوراصفةملظلا لعف نهرشااوروالا لءف نهريخلا نأ

 نوكيالاعيج رسشل ا وريخن ا ”ىش لك قااخ ىلاعتو هناح تس هللاو هريغىلا رشلاو هللا ىلاريخلا

 نءامهل نيلعافلا ىلاو اداحماو اقاخ ىلاعتو دداوعس هيلا ناناضمامهفهتئيشع الاامهنم ئىش

 ردقلاو ءانضتلا ىنَضْنُأ شانلارءريثك بس دقو قاططالاو اناندك اوالبن

 و وع وع ام مصرف رهو و 2 : 0 ةاتئماععا 1 يل اللا دل هايضق هردقام عمو عيردملا كات هلنارامحا

 قاخوهنم رب دقت نءاهرودص وداعا !باسك !ند نوكياع ىلاعت هللا ِِ مدل نءرامخالا |

 هتردقو 'ىثلاتردقلاقبرداقلا لءف نعاردقمردصامل مسار دقا الاف اهرشو اهريخاهل
 عبسنه اضقف ىلاعت هلوقك قلخلا انممادهىف ءاضقلاودحاو ىنمع ليقثتلاو فرقختلاب

 مج و ةنسلاو باتكلانم ةيعطقلا ةلدالا ترهاظتدقو نهقلخ ىأ ت تاو
 رقدقو ىلاعتو هناه هنا ردق تايثا لع فاكلاو فاسلا نم لحلاو كمل لَه و ةياوصلا

 ّى 0 هي راعأهللاوةيلقملاو ةيمعسلا ةيعطقلاهلئالدب ريرقتن سح 1نيفلكتملا ةعأ كلذ
 ردقلابهارملا ردش ءانةلخ ”ىش لكان اهل وق ىلا شيرقوك رسثمءاج هلو ةفا# ةم دق: ا ثيداحالا

 لزالاىؤف ردقم كلذ ل كف هند اراودلعم, قيسوءاضقوهتلاهردقاموهو فورعملا ردقلاانه
 265 ت22 تكككك



 للا ( نورمثعلاو عباسلا ءزحلا )

 ' 0 لم نا ىلوالاف اذه ىلعو ءادتبالا ىلع عفرلاب ”ىرقو هدعبام هرسفب لعش

 | رابتخا الو ادع نايل نق لك نأ لع ةلالدلا ىف ةروهشملاقياطيل اتنال اريح

 أل نع 6م) ءاملا ىلع هشرعو لاق ةنس فلا نيسمح ضرالاو تاوعسلا قلنا لبق

  ردقلا ىف هنوصاخ م 2 هيلع هللا ىلص 32 ىلا شيرق وكرشم تءاح لاق ةريره ىلا

 (م)ردق ءانقلخ ”ىش لكانإ هلوق ىلا رعسو لالضيف نيمرحنانا ةياآآلا هذه تازنف

 لكنولوقب ماسو 0 |نم اسان تك ردا لاق سواط نع

 هيلع هللا لص هللالوسر لاق لوب رعنب هتيادبع تعممو لاق ىلاعت هللاردش ”ىش || لكك اماع قلخلا نوكيف

 لاقبلاط ىبا ىلع نع  زمملاو سيكلاوا سيكلاو زمملا ىتح ردقت ”ىش لك ملسو | ةيآلاب دارملا وهو “ىش
 هللاالاهلا النا دهشإ عبراب نمي ىتح دبع نمؤيال ماسو هيلع هللا لص هللالوسر لاق نأ" سلاف 1[

 0 لاقل ناو ترملا دس كعلاو توا قمويو قلاب جك متأل وسر: ىناو || هنالك ةقطءانفلخ نكي
 نمؤيىت> دبع نمؤيال ماسو هيلع هللا لصهللالوسرلاق لاق رباحنع هلو ة#ىذمرتلا || ةفصلاو بصانلا ريسف
 لاقو هبيصنل نكيمل هأطخاامو هئطخل نكي مل هباصاامنا ملعي ىتحو هرشو هريخردقلاب || ردقلاو فوصوملا ىف لمتتال

 ىفو «ثيدحلا ركنم وهو نوهم نب هللادبع ثيدح نمالا هفرعنال بيغ ثيدح ربدقتبى أ ريدقتلا ردقلاو

 2 د11 .ةةققإ تددص لاق هرشو يح ودقلا نم وتو هلغ قفنلا "ليريخ تيدح || ”ىث لك انقلخو ا قا
 هذه سوحمو سوح ةعا لكل ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق 3 ةغدح نع د ىلع اين امك اردقم

 هودوعت الف مهنم ض سم نهو هنزانح اودهشت الاف مهنم تامند ردقالنولوش نذلا ةمآلا | هم ١ هتضقاام نمت 3

 نع هارد دوادونا هحرخاالاحدلاب مهقحلا نا هللا ىلع قحو لاحدلا ةعيش نم مدو | حوالاىف ابوتكم اردقموأ

 سابع نبا نعو ع مالكلا ىف مهوحناشالو مهوسلا_ي الف دازو هاشم ةريره كل ا لو ا امواعم : 1 د ش اعرق نلف

 / 3 ِ ةرئاره وناألاق هناهآ
 بيصن مالسالاىف اميل سيل .ىتما نه ناقتص ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاو لاق ريرهو!لاق هءامزوهلاح

1 

 5 1 00 5 7 0 1| د 3ع

 ناىورو دع بد رع نسح ثيدح لاقو ىدمرتلا هحرحا هيرد_لاو ةئحرملا نى" نسر وك رشم اح

 ا ال مدل كاسر نالطا ن رعد ريا ىزربلا || نو هيلع هللالس ىلا - - ََ 5 5 للا اص « /
 . 5 2 5 تلزيفردقلا 5 دن ىيحام
 نولوالا دعس ءادب ىدانف ايدانم عا ةماقلا مقل قئالخلا هللا عج اذا لاق ملسو ةيلع ا 0 ُّى و

 || فاح رع ناكو ةيبالا

 8 8 1 ال "١ ةعردقلا فا تلت اننا
 ١ نومصاخم مهنال هللاءامكح_لبق اعاو ىزوجلانءا لاق رده ءانقلخ ”ىش لكانارقس | رو

 لاق نسحلا نع ىورو اهبلع هبدعي مث ديعلا ىلع ةيصءملا ردَش نا زوحال هناىف |

 ل ظ دخا مث ربولاك ريصي ىح ىلصو ليلك ريبصي ى 7 ماص اير ردق ناول هللاو
 و

 انارقس سم قَد 2 ردم حو ىلع هللاديكل ماعملاو ن :.كرلا 0 عد ىح |
 أ

 ولا لعأ هدم نأ رعامتلاهج رىوونلا نيدلا يع معشلا لاق# رد ءانقلخ “ىش لك

 عقتس ان ىلاعتو ةياحممت رِعَو مدقلا قءاش شالا رت دو ىلاعت هللا ن -.| هانعمو ر ,دقلا 3

 3 8 اوقوذ هللالوش رانلا لأ مع ل ةيردقلا موقت رررا ءيصح نبا نورخ كل ا

 ؤ

|1 

 أ

 ا بتسح ىلع عدن 06 ةصوصخغ تاعص ىلعو ىلاعتو رراوعس ةهدنع ةمولعم تاكو اف

 واعر رده ملىلاعتو هبات أ تعزو اذه ةيردقلا 1 أو ىلاعت هللااه ردقام ١

 ا



 ركذملا مالا ةرهادلاو ردب قود نم دغأ(ىهدأ ةعاسلاو) ردب دعب م,ءاذع دعوم(,هدعوم ةعاسلا لي) ةوبنلا تامالع

 (رمسو) امندلا ف قحلا نع (لالضىف نيمرحلانا) ةراانم دشأوأ ايندلا باذعنماقاذم (سأو) هللاودل ىدتال ىذا ظ
 (رقسسم اوقوذ) مهالاقبو (مههوجو ىلع) ايف نورحم (رانلاف نوبحم# موب) ناريئو كالهىفوأ ةرخآلا ىف نادينو : ش

 اهنأكف اهرحأ مهتاصأ ؛(رمتلا ةروس ) اذا رانلا نال برضلا ممط ه4 11ريظ- قاذو ىللا سدحو.هلوقك |
 رقسو كلد سه مهيدسك

6 5 1 : 
 | ىلاعت "هنا لص" هان وسر تيار كان هن نكرالل ىعاذ لعا مل لاق تازئامل هنا هنع

 ظ دعوم # مهدعوب ةعاسلالإ 0 0-0 عما مزويس لوقبو عردلاس يلي ماو هيلع

 ةيهادلاو دشا © ىهدا ةعاسلاو له هعئالط نف ايندلا ىف مهب قيحنامو ىلصالا ,ماذع

 | «لالضىنيمرجلا نام ايندلا باذعنم اقاذم اووف هللاودإ ىدتربال عيظف عا

 ىلع رانلاف نوبك-# موب #9 ةرخآلاىف نارينو #* رعسو © ايندلاىف ق+لانع
 رانلارح اوقوذ مهل لاقب ىا # رقس سم اوقوذ # ابلع نوري 5 مههوجو

 رانلاهلرقس نم فرصي مل كلذاو منيل لع رقسو اهب ملأتل كيش اشم نانا اهلل
 | اردقم ”ىش لك انقلخ انا ىا 6# ردقب ءانقلخ ”ىش لكانا © هتحول اذا هترقصو

 بوصن» ”ىش لكو هعوقو لبق حوللاىف ابوتكم اردقموا ةمكملا ىضتقم ىلع اينسع

 ظ كيسحلاقف هدي ركبوأ داو ادأ مولا اذه دعب ديعت م تشن مهللا كدعوو

 ملا مزهيس لوقي وهو عردلاف وهو جرُكأ كير ىلع تيل نت تا

 هدعو هللاقدصف 6 سعأو ىهدأ ةعاسلاو مهدءوم ةعاسلا لب ف ربدلا نؤلوبو

 منهل رع اهنالفيرعتلاو

 هتحولاذا رائااهنرقس نم

 ( رد هانةاخ 'ىش لك انا)

 روضم ليش بوصنم لك
 ا حالة
 ىلوأبصنا اواذاش مفرلاب

 نأ نكمال عفروأ ديال

 موه ىف ءانقلخ نوكي

 نوكيو ”ىشل افصو رجلا

 انا هريدقتو اردقم ريخلا

 نباك انل قوام ”ىش لك
 نوكي نا لمتحيو ردقب
 هريدقتو ربا وه ءانقلخ

 ردقالل قواخع *ىش لكأنا
 مفرلاىف سمالا ددرت ف

 هربدقتو بصنلا ىلا لدع

 ريدش ”ىش لك انةلخ انا

 ةعاسلا مايق لب (ةعاسلا لب )

 | تازن امل لو باط4انب رع تععس بيسملا نب ديعس لاقو ردب موب مههزهو

 ىنلاتيأر ردبموب ناكالف مز مهججىأ ىردأ التنكر يذلا نولوبو مخجلا مزيس ||!
 اهليوأت تلعف ريدلا نولوبو عما مزءس لوشو هعردىف ب ملسو هيلع هللاىلص |[! ١

 ةرامعدشاو ةيهادرظعا ىأ ىعأو ىهدأ ةعاسلاو امج ىنعي مهدعوم ةعاسلا لب

 نيكرشملا ىن#ي * نيمرجلا نا وف لجو نع هلوق #* ردنمو» لتقلاو رسالانه

 لالضىفليقو مهيلع رعست رانىا رعسوق لا نع دعبيف ليق 6 رعسو لالضوف
 ةرخ آلا باذعىارعسو ةنلا قيرط نعىالالضىف ليقوةرخ آلا ىف ةرعسم ران و اسندلا ىف

 مهل لاَشو «6 مههوج و ىلع رانا ىف 8 نو رحم ا نوب موب ىلاعتلاقتف مهب اذع نيب مث

 لك اناإل رقس سم ماسوهءلعهتلاىيصدم < نوب ذكملا اهيااوقوذىا##رقس سم اوقوذإل#
 ”ىش لكل هللا ردقءانءم لبقو لوفحملا وللا ىف ب ودكم رودقمىا # ردش هانقلخ *”ىش

 باذءلاب ( مهدعوم (

 باذعلاب ) ةعاسلاو (

 (سمأ و) مظعأ (ىقدأ)

 ردن موي باذعنم دشأ

 نيكرشملا (نيمرجاا )
 لالض ىف) باع أو لهجإأ
 ايندلاىف نيب أطخ ىف

 ( مههوجوىلع ) ةينابزلا ,هرجت (رانلاف) نورحي (نوبحم ) ةمايقلاموب وهو (موي) رانااىف ءانعو بعت ( رعسو )
 كلذ متدح (ردش هانقلخ) مكلاعأ نم ( 'ىث لكانا ) رقس باذع ( رقسسم اوقوذ ) ةينابزلا مهل لوقتف رانلا ىلا
 ردقلا لهأ ىف ةناآلا هذه كلر

 | كدخ ىلع كدب كعضو تح ردقب ”ىث لك سابعنبالاقو هلىش ىذلا هردقهقلخ نم

 مد لصف ج٠
 | نيو رعنب هللادبع نع (م) هبف ليقامو ردقلاىف دروامو ةيآلا لوزن بيسف
 | اهلكق ئالخلا ريداقم هللابتك لو ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر تدعم لاق صاعلا



 "كح اذهو هلع ثعبلاو كلذ ىلع ثألا اوعع“ اذا اهابتناو اظةس اوفناتسي ناو اظاعتاو اراكدا نيا دالا ءايلأ نه أين

 0 راه روأ ديال كدنع نيبذكملل ذئمون ليودلوقو اهدع ةمعنا لكدنع نايذكت اكبر هالآ ىأبف ور

 نا نآوأ لكى ةسنمريغ ةروك ذه ناهذالا ةروصم بواقلل ةتشإل رمل تالت نوكتإ !اهكشن ا ضصضقلاو ءاسنالا ريركت

 افكت وينك راثلا رعد 0 ءا دب الا نم ا ها ا

 : 3 ( 1 ١ 0 راك ب فص سلات ةتاتسااالاعاماقامطفطس بالا اكل
 ظ |

 ةاكساو طامتالاو راكاللعدتسم ةسقرك عاقساو باذملا لوزا ضتقم لوسو كك أ كي ١ د ) 'ىش
0 

. 
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 ناردكت ع ر ءال [ىانف لود كت ادكهو ةيفغلاو وهسل ا مهيلغي الل لئاشالاو هللا : .
 مهرك دب ىف 5 ١ 6 ردنا |نوءرف لآ ءاح دقاو » امهوو نيبذكملا ذئمون ليوو : ا ْ 1 1 حوت موقنيدودعملارافكلا

 فلل تتاح تاي ا اويذك الع كلش ىلواهناب لعلل هركذ نع

 برعلارمثع٠اي © مرافك أ #9 ”ىنث هزجتنال ه# ردتقم 9 بااثيال م راع ادلا
 ىلاعت هللادنع اندو ةناكم وا ةدعو ةوق نب ودشلاانككا 3 مكتاوا نم ريخ 0

 وهن مكنم رفك نم نا ةيواعدلاى رتكلا ف م 0 لزتا مأ [ « رزااف ةءارب م كي مأ 00
 3 رصخم 0 عمت ان سما ةعاج 34 00 نولوش م 1 00 كر 0

 ديحوتلاو اضعب انضعب رصنب نيرصانتمواباغنال ءادعالا منن رصتنموا مارثال عنتمم |
 نالولسنإلاةدارال هدارفاو رابدالاىا ة«ربدلانولوبو عما مزهسإل# عيا ظفل ىلع |

 لآوطولو حلاصو دوهو
 ةوقريخ مهأ ىأ نوعرف

 اننلاو هنا
 ىعئادانعو ارقك لقا

 لبكئلوا لثم عافك نا

 ةءارب مكل مأ) مهنم رش

 مكبلا تازنأ مأ (ريزلا
 هللا ىكررعنعو ةوبنلا لئالدنهوهو ردب مون كلذ عفو دقو هريد كون دحاأ لك بتكلاىفةءاربةكم لهأأي

 امهلع نورهو ىسوو ىنعي 5 رذنلا نوءرف لآ ءاح دقاو هي لحوزع هلوق * ا رفك نم نا ةمدقتملا

 | انتإنآب اوءذك ىسوم اهب مهرذلأ ىتلا تايآلا رذنلا لقو مالسلاو ةالصلا | لسرلا بذكو نم

 مأ ) ةءاربلا كلتب متنمأف
 ةعا( عج ني نولوش

 هي ردتقم زيزع ذخأ 9 0 باذءاابىأ 3 < مهانذخأف 00 عستلا تاي آلا ىنمي # اهل |

 لاقتدكم راقك فوخ من م دار اع ةددال مهك الها 39 رداق هماقتناف فااغ ىأ ا

 2 تاع نانلا نع دعت أور وق ىدب 5 هك ياخ [ رافك أو هلع ىلاعت

 راكنا 2 اذهو نوعرف لآو طول موتو دوكو داعو عب موق لثم ىتمش ( رصتنم ) 00 انرعأ
 بتكلا ىف ىأ 6# ريزلا ىف © باذعلا نم ىنعي  ةءارب مكل مأ ومن :هىوقاباوسل 7 معو مارتال عنتمم

 6 عج نحن دك راقكا ىف ه6 نولوشمأ ةيلاخلا ملا ا مكببصي ن لها مج (عجللا مزهيس)

 . || نورصتنمانفلاخنمىلع ةدحاو دين حت نعلاو انثادعأ نم ىأ 4 2 9 ىأ [| ىا(ريدلا نواوبو) ةكم
 | لك نحن هانعم لو ىآلا سؤر ةقفاوا نورصتنم لَ ملو اناداع نمث أ اولك اولاق م رابدالا

 مزجس ل ىلاعت هللا لا ملاع مهنمدحاو لكىأ ( اع مهلك لان امك رصتتنم انم دحاو
 |١ ىالاسّؤر لحال دخوف رابدالا 00 ا لكم كا هيك عما

 دخأ فاخاالف ةدحاو سفنك ةعزهلاو ةياوتلاىف مهنا ىلا ةراشا دارفالاىف لمقو

 سابع نتا نع 22 دحاو لجركك لذ ىفمهف ف>زال دحأ تبثالو ةعزهلا نع
 1١ كدهع كدشنأ ىلا مهللا د ردن موي ةقىق رمال سب هيلع هلا ىلض هللالوسر لاق لاق

 نيمزهنم نوفرصم ىا

 نم هذهو ردب مون ىنعي

 نوعرف لآ ءاج دقلو )
 نوكدعرفا ,ىلا ( ردتلا

 - «لدعوو) ةيوقملاب نوت طخ (نب نع ذحأ مانتخأت) عستلا (اهلك ان انتاي اب اونذك ) نورهو ىسوم هموقو

 0 كلءأ) كلع انصصق نيذلا نم ( مكتاوأ ن نم ريخ ) ةكم لهأ ايلاقو دحماي ( كرافك أ )باذعلاب رداق(ردتقم)
 مزهس ) باذعلانم عنتم ( رصتنم 00 رواوش مأ )بارثعلا نه بتكلا ىف ةاحن ( ريزلاىف ةءارب

 ! مزه نه مهلمو ردد موب لق نم مذ هءاخحأو لهجت ايأ ىن#ي نيمزهنم ( وبدلا نولوبو ) رديموي رافكلا مج ( عما
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 نمو ليربح هفاضأ ادد

 رّقلا ا دّقتلو 0 اونءؤب ملف طوأ 50 ىرذدتم

 ند ةيصعملا كرتيف طول موق منص اع ظعتب ظعتم ( ركدم ن

 ه اندنع نم ةمعأ وه نرهدم وا لدألا زرَخآ وهو رمى © رعدب مهاب

 دقا وي ةعاطلاو ناغالاب انتمعأ هي ركش نم ىز كلذك هي انيممل ةاءوهو انه اماعنا

 رذنااب اوبذكف 5 رذنلاب اوراقف و باذعلاب انتذخا # انتشطب وه طول * مهرذنا

 3 مهيعا ا ازد مهب روف هل | اودص# د هفيضط نعم ءودوار دقلو 0 نيك اشم

 ع -

 لساربد مهةفص 0 هراد اولد الل مهنا قر هج ولا راك اهاوسو ادازمسق

 رهاظوا ةكئالملاةئسل أىلع اوقوذ مهلانلقف هك رذنو ىلاذع اوقوذف © مهاعاذ ةقفص

 رام لوا اهبدارملازا ىلع ةفورصمريغ ةركب ”ىرقو #*# ةركب 0 دقاو 4 الزاكأ

 دقلإو ريو ىباذع أوق وذف رانلاىلا مهطسا ىتحم مم رقت ؛ 85 رقتسم باذع سم ليوم

 تدك ناب اراعشا َة هةصق لك كلذ ررك كد لهف رك دلل نأ كاان رس

 انهم ةمعت ءانامح ىا د« ان دنع نم ةمعل 0 0 باذعلا نم قع 4 رهان و هش او

 ١ ع : ا 5 .
 ىز# كلذك طول لآ ىلع انمتنأ اك ىأ #* ىزحت كلذك  مهانبجن ثيح مهملع
 أ 4 مهرذ أدقلو نيك رمشملا م هايس مل هللادح و نم نأكل هي ركش نم ف

 راذنالاباوكش ىأ # رذنلاب اوراقف ذه ةبوقعلاب مهايا انذْخأأ ىنمي 6# انتشطب ف طول

 مهيلا لس نا هم اوبلط ئا 3 هقيط نع هودوار دهلو 0 اونذكو اوقدصي لو
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 اولخ دياب ايلا اوهللاع طول راد اودصق امل مهناكلذو « مهنيعأ انسمطف له هفايضأ

 ا.واصي نل كبر ل نل_سر ناو لوخدلا ن سو مهنيب لخ طوال كمل تااَقف مهلع

 تع نوددرتب هللا نذاب ايعرهكرتف هحان ليربح 0 رادلا اوالحدف كيلا

 ئأ مهند ا انسمطق ىنعمو 03 اع طوا مهح رح او تالا ىلا نودتهيال

 لسرلا اورب اف مهراصبأ ةلاوش# لدور قد أهل ىربال هحولا راسك اهان ريص

 ردو ىبادع اوةودف الد مهور ف اويهذ نياف اولخد نيد مهانار 2 اولاَعَف 2

 هب عرش | ام ىنعي
 ىلا مه ىضفأ ىد مه رقتسا ماد 2 03 رام سه بادع 7 1| 2 3 ١  3ا ع ء 5 5

 0 0ك نم لهف ركل نا رقلا انرسإ دقاو نو ىباذع اوقوذف 3 ةرخألا

5 2 0 36 
 تنو مهءاح ىا 0 مهخت دقاو 7 بادعلا نم طول

 كتاندع

 ثيبقا محام ةك الملا نس مَع 1 ا 9 اف ) ةود

 لعالا رحم لاذ نارحم“ امههلقودموت ر#ىف هّيقلاذا رع هتيقالاّش وهفرص اذاو راحمدالا نم( رسب امعانيجت) همن 1

 هلاعاب هللاةمعأ (ركش نم ىز كلدك اندنعنم ) اماعنا ى أ الوضع(: ةمعل ) هعادصتا دتعرخ آلاور ,سغلا ءادصنا لبق

 نيك انتم رذنلاب اونذكف (ةرذنلا اوراَعك) تادعلاب امدح ا مالسلا هيلع لو را دقل ول هتعاطو

 هحولا رئاسك اهانلءحو اهانهسم ليقو مهانيعأ ( ع اننيطف) ةفاطأ نم ةشحافلا اوبلط (هقضنعهوذوار دارا

 نا كبر لسرانا اولخدب مهلخ ةكتالملا تلاق اولخديا مالسلا هيلع طول باب اوملاع امل مهنا ىور قش اهل ىربال

 الو نوددرتي مهكرتف ةقفص ؟ رمتلا ةروس ) هحانجي مالسلا هيلع ه6 1؟ة©- ليربح ,هتفصف كلا اولصي

 (اوق رك لم ول مهحرخ

 عاش ًاىلع اوقاذ مهل تلقف

 ارذنو قادع ) ةكئذلملا

 لوا (ةركب ميج < دقاو

 (رقتسم بادع) راهنلا

 ىلا مهيلع رقتسادق تبان

 بادع ىلا مع ىضش نا

 ريركت ةدافو ةرخآلا

 رو ىباذع اوقودف)

 5 ره وب رس علو ؟ كلنا هاا رسم دقل
 ع .٠

 نأ ) 0ك ند له

 لك عامقحا كنع اوددجي

 ١
 ةجر ( ةمعن ( رحدلا

1 
 نم ) ركش نم ىزجب )

 كك دودو

 ) مهرذنأ دلو ( ةامعلاب

 (انتشطب طوا مهفوخ

 اردت ار ل ب

 ىأ لسرلاب اودحارم#
 مها لاق اع اطول اويذك

 (هفضنعهودواردقلو (

 دنع ( ردع 0

 هللاةمعت

 أ ءرعم 4 .٠ : . 58-2 5 11 3 م 4 نكأ (هنعأ)ا أقفف ( انسسطف ٠) عع 1
 ردنو نادع اوقةوذ مهل تاقف ) قل ىناذع اوقودف ١ ةرخالا بادعب لوصوم ماد 2 ١ نقلا ىهو (ةركب) مهدجأ ) مهعصدقلو ( ىردنم ردو ىنادع اوقوذ مهل تاقو / رشو ىباذع اوقوذف ١ مهنيعأ 1

 لهف) ةناكلاو ةءارقلاو ريئزولا | (ركذلا) 11 رقلا 2 ) نآ



 كاس

 ض#وامون برشااموقلا رضي روض (رضتع برش لك) ءالقملل اببلغت مهني لاقو موببرش هلو مونبرشاهل
 ة]ثرتكم ريغ ميظعلا سعالا ىطاعت ىلع اا( ؟ىطاعتف )11 ,-أ فئاسنبرادق (مهبحاص اودانف ) امو ةقانلا

 ع هنآل 1 مهاضرل 0 ةيآ ىف ةقانلا اورقعف لاقاع ءاو ف.سلا ىطاعتفوا اهرقمف ةقانلا اتوا ةقانلا ( رقعف )

 ري ةمعص ) اهرقع نه عبارلا مويلاىف ( مهلع انلس رأ انا رذنو. ىقادع ناكف ,كف) مهن ومع

 هب رظتامو ةريظلا لمع ىذلا راسا ورسكتملا ا بابا ريهدلا ميشهلا ( رظتحملا مشهك اوناكف ) مالسلا

 ءاظلا مفي نسحلا أرق رقو مشهتو م طبق 1م ز- مهلا هؤطوتنو ؛ نورسشعلاو عباسلا ءزلا» نامزلا لوطي سدي

 هربغ هنع رض وا هتنون ىف هةيدححاص هءرضخ 34 رصتع برش لك ءااقعلا بيلغتل 1 1 5

 ار دقاو) ةريظحلاىأ

 نم لهف رك ذلل نآرقلا

 (,ملع انكسر انا رذدنلاب

 ىلع أرتجاف 5 رقمف ىطاعتف ف دوع' رهحا فلاس نب رادق 6 محاص اوداننؤإت

 فيكف # فلك ”ىثلا لوانت ىطاعتلاو اهلتقف فيسلا ىطاءتفوا اهلّتقف اهلتق ىطاعت

 ' مشيك اوناكنو# 0 و ةيص هلع انكار ردو قاذعنآك

 شيشالاكوا اهلجال ةريظحلا لمه نم هذهتن ىذلارسكتملا سبايلاريعشلاك *# رظنحلا احير (ابصاح) طواموق ىلع
 مشهك ىا ءاظلا حفب رفا ءاتشلا ىف هتيشامل ةريظللا بحاص همم ىذلاس يايلا معه رت ىأ ةراجماب صحم

 موق تبذك ركدمنه لهف ركذلل نآرقلا انرسسي دقلو 8 اهلذملارعشلاوا ةريظحلا

 طوالآ الاول مهيهرتىاةراجخلاب .مصخت ايصاحاحن رايصاخ ماع انلسراانا رذنلاب طول
 نموها (طول لآ الا)

 لك (رضتع برش لك)

 هتبوت تناك نههرض ىأ ه4 رضتع 4# ءاملانم بيصن ىأ © برش لكم ءالقملل | هبحاص روض براش
 كاذبا وضرفحلاص ,هربخأف

 انامز كلذ لع ارددعز

 لقو معرش اورضح مهموب ناكاذاو ارش ترضح ةقانلامون ناك اذاف

 « ممحاصاودانف 88 نبالا اورضح تءاحاذاف ةقانلا تباغ اذا ءاملانورض ىنءي

 ةقانلا ىنعي :* رقعف 9 هفيسب ةقانلا لوانتف ىأ 2” ىطاعتف لَه فااس نيرادق ىن#ي | اودانف) ءاقثلا سلع بلغف

 * ةدحاوةدعص ,لعانلس أنا ىلاءآلاقف مما ذع نيب مث 6 رذنوىباذع ناكف كف ف

 وه امهنع هللاىضر سابعنبا لاق # رظتحلا مشهك اوناكف 8 ليربح ةحص ىنعي

 هتسادف كلذ نم طقس اف عامسلا نود كوشلاو رشلانم ةريظح هفغل رظ لجرلا

 ع دان ُ مهحاص

 كمل ةفلاذدس 8 رادقو

 رهد 0 مدصق اهامرام

 (رقعف) رخآ مهسب رادق
 اهل اووسقو ةقانلا اولتقف

 مهنا ىنمملاو حايرلا وردت نيح مش ىذلا ىلابلا ر مثلا وه لقو مشهلا وهف مثثلا |

 بارتلاوه ليقو ةقرتلا ةرمملاماظعااك ليقو مط#و ىلب اذا ريهشلا سا

 ىلاهت هلوق 5 ركده نم لهف ركذلل نآرقلا انرسي دقلو قه طئاسملا نم رئانت

 ةراجلا ىهو ءايصخلا ىنمي 6 ايصاح مهلع انلسرأ انا رذنلاب طول موق تبذكو# |

 ا 1 لا نرك اذه لف ىارلا بضاخلا نوكيدقو تكلا لم ود ىلا"

 اطولىنمي طول لآالا ل ىلاعت لاقف ىنثتسا مث ةراصخلاب مهرب ىأ مههصحم اباذع

 (رذنو وانعم
 اك فيك دحماي رظناف

 ناك كو ملع ىناذع

 مرشأن 0 ءرذدتم لاح

 (هشاو) أ ةئالثدم باذعلاب ليربح ةعص ىأ (ةذحاو ةصض يلع انلسرأانا ) اون 7
 ( نآرقلا انرسسي دلو ) ةريظحلاىف ملا هتساد دا ا مق ) ةقاثلا لقب ن

 كرتيف حلاص موقبعنص اع ظءتيف ظعتم نملهف ( ركدم نم لهف ) ةءارقلاو ظفحلاو ةظعال ( ركذلل ) نآرقلا 0
 121( انلسرأ انا ) لسرلا ةلجؤأأطوا ( رذنلاب طول موق تبذك) هيلع ناعبف لع بلاط نم لهف لاقنو ةيصعملا
 اتيرو اروعاز هينثباو طول ىلع الا ( طول لآ الا ) ةراج ( ابصاح مهلع )

 ملغ ْ



 (رغسو لال ىفا اذاانا) ادد>او انءا رع عبتنأ ءريدقت ( هعش ) هرسسفل لعشارشب بصتنا (ادحاو انم اًرشأ اولقاف 1!

 كرا 0 مبان 3 05 هيلع 7 0 ناد 00 3 1 2000 0 نا 1 3

 0 الحر 2 ءالا 0 ننال راكنا 572 ١ واقو تا ناك اذا 3 م و ِءلاَقو ةكئالملا نم نود

 ىحولاهياع لزنأ 0 خب نم هيلع رات قاأ) هلوق هيلعلدبو مهلضفاو مهفرشا نم سيل و مانفأ نم هادحاو اودار وأ

 ريقنا ةروس) ةوءالل رامتخالاب س1 1/ق هلم قل وه نع انفو اك نم

 هجوا لوالاو ءادتنالا ىلع مقرا ىرقو هدنبام هرسشش ليش هياضتناو اَملَع
 اذا انا هعتنو» ىسفارشا نود م نموا 00 ادرفنم © ادحاو كه ماهفتسالل |

 ىلع هيترام هايا مهءابتا ىلع اور ة هيلع اوسكع مناك ريعس عج © رعسو لالض ىفل
 كانكلا 0 6 5 #3 ةروءسم ةقان هنمو نونحلا ردا لتقول مهعابتا كار

 4 رش ا كلذ هنم قحا وه نم انفو انني نع هيلع 5 ىجولاو ْ

 مويوا مع باذملالوزن دنع « ادغ راع له هلاعداب انيلع مقرتلا ىلع هرطب هلج ْ
 تلطو قال نع و كسالا 18 رمل 20 ىلا 3 رشالاباذكلا نم 8 ةما.قلا

 وا تافتلالا ىلع نولعتس سيورو ةزج-و صاءنبا ًارقو ههيذكنم ما اصأ لطانلا
 وهو ةرارسشل ا ىفغابالاىا رشالاو رذح ىف رذكر شالا" ىرقو ان هنرءاحاام ةياكح ٠

 انا يم ريخالاك ضوفسم لصا
 0 3 ربط_صاو ف نوء:صيام ريصبتو ,هرظتاف 0 موبهت راق 937 مهاب ادهم ْ

 ةيسق ءاملا نا موبي و ظ مه اذا

 هي ما ةنق اهوثعابو اهودحرع 0 ؟تدقانلا اروع

 مرعتإل 9 مولا مو 0 اهل موسم 3 م1

 ا 9 باوصلانع باهذوُأطخ ىأ 45 لالض ىفااذاانا ف
 لقونونح ىفا لىقو هتعاطن م انمزلرام 6-0 ءانغىفا انا 1 ةدش لف

 باذكوهلباتنب نم ف ىحولاهيلع لزنأأ ىنمي « هيلعركذلا ىتاأأ ا قحلانعدمب ىفا

 نيح ىأ ه4 0 نول 0 ومالا هيدا ادلع ماظعت نأ ديرب ربكم رطب ىأ © رشأ

 6 رشال اباذكلانم هبي رقتلدغلا رك ذاعاوةمايقلا موب ىنعي لبقو باذعاا مس لذي ا

 تدل 0 اهوثءاب ىأ هي ةقانلااواس مانا ف هيذك نم مأ اص ىأ ْ
 ةفانءارجح ةرهح نع مهل جرخم نأ هولأف حلاص ىلعاوتنمت ممناكلذو اولأس 1 |

 موه ل لو ارابتخاو ةنعع ىأ © ةن :,#» ةفانلا اواسرمانا ىلاعتدتلا لاةفءارع

 0 أ ,هثبنو ف مهاذأ ىلع ىأ © ريطصاو 98 نوءااص مهام 5

 الع مهل للا لاقا ءاو ا مهل ؛موناهل مهب و ةقانلا نيب 1 3 مو 0 ةءاملانا

 1 43 نه هيلع زةوبعلاب صحا ) رك ذلاؤإلأ) ءانعو بمآ 6 و)

 مها نوعا 01 رطب ) رشا اقلا موب ( ادغ نولعتس ) لاص ىوللاقف اكاص

 هل لضفال انتلج نم وا انج نم  انم ارشبأ اولاقف ف لسرلا وا ظعاوملاو |

 نوريثك ةعاج نو 11 هسا ّك ل ه«ادح ا وانما رمشب أ اولاقف 0

 رطب اك باذك وه لب 0

 هياطو هراعب اهلج ربكشم

 ءاعدأ ىلع ا-:ءلع ماظعتلا

 ( 2 نوزعبسا ) "كلذ

 م4 تال لور 1

 باذكلانم)ةمايقل امو وأ
 نم مآ حلاصأ ( نسال

 ةزجو ىاش نوإعتس ديك

 هللا مالك وه وأ مهل اع

 انإأ) تاندألا لمت لع

 اهوثعاب ( ةقانل. اولسمم

 مهلاناصم !(مهلةنتف) | 5

 هالوءفم وهو ءااتا 3

 ) م-هبش راف ) لاح وا

 مهام رص و مه رافت

 كينأب تح لميتالو مهاذأ
 ءالا ن 2 مهند ) رضا

 1 نا 2 مهل م

 مل اهدا لل ا اولاقث)

 هندى ) هميدت دعو ١

 انلمفنا ( اذاانا ) ا و

 نيباط+ىف ( لالضفل )

 هللا ىلع بدك (تاذ وهلب) ةنم قرذا نحو )

 ( رشالا ) هللا ىلع ( باذكلا نم ) ةم

 ( مترف ) كمودل ةيلب ( مهل ةئتف ) ةرخحلا نم ةقانلا اوحردع ( ةقانلا اولسسع ان ) حلاصا هللالاقف حرملا رطبلا

 رئبلا ءام ( ءاملا نأ) مهربخ ( مهثبنو ) ةقانلا مهلتق ىلعو معاذا ىلع ربصا (ربطصاو ) ةقانلا جور ىلا مهرظتناف

 مهاموبو اهلموب ةقانلا نيبو ) مهني ةعش )



 كك 500 هيلع ناعبل هاظفط بلاط نم ليف ةاغؤح داز أ نم هملءانءأو ليؤدلا ءاناهس

 ,آ رقااك ارهاظ امنوظفحالو ارظنالااهنهأ اعولت الرو زلاولمالاو

 لَ 6 ادمان ميا

 ١ نحن مو 0

 201 مهمات

 يعز

 ةساراغ“ ' ع ماقد لع

 نال نعلا زاعا اراكو

 مهسؤ رمطقت تناك 2 رلا

 س ٌورالب اداء 12 3و

 ضرالا لظ نوطةاستف

 لوط ثدح مع ىلا

 ىهو ل زاعأ ميك

 ركذو عورفالباهاوسأ
 او ظفالا ىلع لت ةفص

 مك ثنال ىنءملاىلع اهلج
5 5 .8 4 

 ةيواح لزاما امك لأف

 رذنو ىلاذع ناكسيكف)

 رك ذالنأ رقلاانرسسي دلو

 داوع تر دذارا دم نه لهف

 ردنلاب

 ادوهدوهموق(داعتبذك )
 (ردنو ىبادعناكفيكف)

 ىباذع نكف كد اي رظنا

 ناحنك سك رش مهلع

 لوشرلا شراتلا 1 ركل

 (اهسرأما) رخو اادوه
 موق ىلع( مهلع ) انطاس

 ) ارصصرص احر 0 2

 سس

 ار 1 نايدالا لعأ 3

 ا رانناوىأ 6 وىبادع ناكفكف اد

 8 ' : 0 1 1 1 . 8٠
 . توصلا ةديدشوا ةدراب ( ضرع احمر مهلع انلسرأ انا ) مهدعب نمل مه لهآ ىف ةاراكلا واملوز

 (سالا عر ( رهشلا رخأآق5 ع ءاعب رأؤ ناكو مهكلهأ ىح سلع 0-7 دوو رشا ما 5 ) 00 1 07 3 50 0 1 - 2 83

 ابق نوسدنف رفملا نورفحمو باعشلاىف نو هاحادتنو و ضعي ىدب مهضعإ اذغت نوفل 2 حلا اوناك و

 ' لوس (رءقنملخت زاعأ) لاح ( مهناك ) -1؟ زج مماقر ( نورسثعلاو عباسلا ءزجلا | 59 ميك م
 0 ا ا ااا

 مهدعب نموا هلوزن لق باذمااب ماى اراذناو « ذو ىب اذعناك هيد عبدك 0

 *« سخن موب ىف توصلاةديدشوا ةدراب ه«ارص صا رمهيلعاناسراان لم مهب ذآ ىف

 ملفمهريغصو مهريبك مهءيج ىلعوارهكلهاىتح يلع رقساوا هم وش رقسا وم رتسم وو موش

 ىو رمهعلقن يي سانلا عزمت ف رهشلارخآ ءاعب رالاءون ناكوهنرايصدتشاوا ددا ميم قي

 مهتعرصو اهنم رلا مونع زيف ضءبب مهضعب كسكو رفحلاو باءكلاىف اوالد مهلا

 ضرالا ىلع طقاس هسرافهنء علقتملذت لوصا  رعقنم لزاما مهن كو ىنوم

 رعقنم ريك ذدو ,مهداسحا ت>رطو مهسؤر تريط عرلانال زادعالاب اوهبش لق

 / ىباذع ناك فيكف 8 ىنملل ةيواخ لذ زاعا هلوقىف ثيأتلاو ظفللا لعل معلل

 «ةرخآلاىف مسقيحمل ىناثلاو ايندلاىف مع قاحاللوالال قو ليوهتالءررك # رذنو

 ىزخا ةرخ 0-5 دماو ايندلا ةودملاف ىزكلاباذع مهقيذنل مهتصق ىف اضيا 7

 ١ كاران 0 دكا دوغ تراذكا ردادف ند لكيف 0 ّ ارق انرسسدقاو 0

 هدايعنم ءاشي نه ىلعهاهسو هللاءرسسيدق هنال ه.لاغتشالاونآ ر لا ماعت ىلع ثحلا هيفو

 ١ داعتبذك 8 ىلاءادلوق #مهريغو ىمحتلاو ىبرعلاوريبكلاو ريغص | هظفح لهس ثيح

 "4 ارصر صاح ر مملع انلسرأانالف باذعلاب مهاىراذنا ىأ « رذنوو اذعناك فيكف

 ردنا مزن اد ىلا «رتسو موه موبىفىأ « سن مويىف لف بوبهلا ةديدش ىأ
 / رخآىف ءاعبرالاموب مويلاكلذناك لبقو هيف كلهالادح أ نم قبب ف هتسوحما مهعج

 تناك لبق مماقرقدتف مهسؤ رىلع مب ى رت مث مهءاقت حرلا ىأ 0 بنانا روما ١

 ا أ 6 رعقنم لع ل سارع نبالاق 4 لن راع ين ُ 0 مه رفح نو مهعزلت

 ١ قبق مهناسجأ نم مهسور ني خرلا تناك لبق ضرالا ىلع طقاس هناكم نه عطقنم

 نآرقلا انرسيدقلورذنو ىباذعناك ف كف ف ةاقلملا يملا زك سؤرالب مهماسجأ

 حلاص هنءاح ىذلاراذنالاب ىأ 46 رذنلاب دوه تبذك ركدم نه لهفرك ذال

 رغس# مهلع مؤشم ( ركسم سمح مويىف ) رويدل ريهص:ا ىلع بهاذ (اولاقذر 6 وهو 00 ادراب أ ام نك نقدا
 لع لذا لاشو ل كانوا مهنأك ( ل ضم زاجخا مهيأ 3 ١ منكامأ ن همدوه مول عاش 0 عربت 00 ريكلاو

 مالم لاح ناك فيكف (ردنو) مهلع ىباذع ناك فيك دتاي راظنا ( ىباذع ناك فيكف )اهلوصأ ن رم علقنم (رءقنم)

 اركان نم لهف#) ةءاز لاو لتودلل 0 رقلا انوه ل هلأ ا دقلو ) او ِهْؤِإ زف دوه م 0 ن

 هةر ةلجو اهلاص ) ردا ( لاس موآ ( دوع تدك ) ةيصقملا كرك دوه موش ص ع كمل كمنم ند 4 أ



 ىرتالأعرد ىعف نكلو دارأ ديدحنم ةدورسم ىصق نكلو هوو اهني و اهني لصفلال ثدحم اهادؤم ىدؤت و اجانم ٠

 نم لامف رامملاوه وراسد عج رسدلاو هعيد .ومالكل ا عصف نم :رم اذهو حدب مل ةفصا هذه نيبو ةنيفسلا نيب تعجوا كنا

 ان ةلظطرخ لأ قرف ريوصلا نم لاح اةنمعاب وأ انظف#وأ ان ء 52 انئمعاب ىرت ر تمور هلال هعقد ذأ هرسد

 . محو مالسلا هيلع ومو( 2 نخل هاو كلذ انف عادا ءامسا باوبأ مف نم مدق امل هالومفم (ءازح)

 دقلو ) ةروفكم ةمعن حون ناكف نيملاعلل ةجرالا كانلسرأ امو ىلاعت هللالاق ةجرو هللا نم ةمعن 1 ىتلا نال |روقكك

 ضراب هتلااهاشأ ةداتق نعو 4 رمقلا ةروس) اهبربتمي (ةيآ) اهانلمح ىأ 219 هز ةلءفلاوأ ةنيفسلا ىأ(اهانكرت

 ىدوجلا ىلع ل يقوةربزجلا
 املارظن ىتح اليوط ارهد

 لهف.) ةمالاءذه لئاوأ

 ظعت لشدتم 0 ل نم

 تدق ةنمقسسال ةفص ىهو ديد8لا عقدلا وهو رسدلا نم راسد ج ريماسهو 1

 ا 7 ىأرع 4 انتمعاي ىر 9 اع هادؤم ىدؤي اهل حرش ام | 0 ثرح ند اهماقم

 | قىعأ هنال عونا ءاز> كلذ انلمف ىا د رفك ناك نا ءازح 0 انظفح ةظوفحم ىا

 : 01 ل 9-5 |[ 5 ء :5 .٠

 ل كلر هل ود و ١ اهانكرتدقلو 1 نب رفاكلل فار 2 نإ رف ريوصل | ىلا لمعقلا لاصياو راخلا

 تاددأ ءاتلانكلو ءاتلاو هد 3 6-6 اطال
 3 كلم نم 9*4 0 «ةثاواهربخ 1 ريثعلا سي هد عمااو هئمقلس ىئ

 لاذلاو لادلاو لادلااهنم 3 0
 0 ناك كك اهيفماقدالاوالاذ ءاتلا بلش ركذمو 000 و ريدعم

 |[ سد دفاو 00 عملاو ردصملا لمت ردنااو دمعوو ميظعت ماهفتسا ناو ناك

 راكذالل 6 ركذلل 8 اهلحر اذا رفسلل هتقان رسينم هانأهوا هانلهس 5 نآرقلا

 لغغالا ةيوذعو راصتخالاب لؤعلاوا ريعااو طظعاوملا عاوتا هيف انفرص ناب لئاعتالاو

 ا لهدم ُّ 0 نم لوو 00

 لالا تغداف عطوه ند

 ىبادعناكمركف)لادلا ىف

 راذبالاوهوريدن عج (ردنو

 لصولافف لق هقفاو

 اذهىلعو ءاب ريغل اهربع

 ىلا هدعبام فالتخالا

 انرسدقلو) ةروسلارخآ

 ءانلهش ( رك دنا نارقلا

 ناب طظاعتالاو راك دألا

 ةيفا_شلا ظعاوملاب ءانحمش

 امناجحاولالا لبةواهعالضأو ةنيفسلا ضراوع ىهللقو ةنيفساردص رسدلا لبقو
 ىأرع ىأ # اننيعاب فه ةنيفسلا ىنعي ه« ىرحت 3: اهافرطو اهلصأرسدلاو ةنيفسلا

 / هاجت نموه كلذ .انلعق ىعي # رفك ن اكن ءازح إف انياب لدقو انظفحم ليقوانم

 ءازح ىأ املىنمع نال قو ءسأدحجوه.رفكن منال حوتلاباوث هموق:قارغاو حوت
 هباحصأو حونبعتصامل ءازج ليقو مهق ىغأ نيل ادنع همعن وهلا ىدايأ نم رفك ناكامل

 ١ لاق ةنيفسلادارأ ليقو اهيربتعي ةيآ مجانلعف ىتلا ةلءفلا ىنمي  ةبآ اهانكرتدقلو

 لهف # ةمالاءذه لئاوأ الارظن ىتح ةربع ةريزإلا ضراب ىلاعت هللااهاشبأ ةدات
 لاقدوعسم ننانع ( ق ) مهتبوقع لثم فئاخ ظنتم ريم رك ذتم ىأ 46 ركدمنه

 كيتا ةياورىفو لع اهذرق نكذن سو ةلعدتلا لس هالو لع

 50 ه4 نآ رقلاانرمس دقلو قف ىراذنا ىا هي« رذنو ىبادعناك فيكف وفالاد 0

 سلو ةءارقلاو ظفعل يطل 0 ا ىأ « رك ذال# نآرقلا

 _ هظءاوعظمتمو 4 رك دم نم ءلهف 9 نآر لااا ارهاظهلكأر ظل ىلاعت هللا ب 5 0

 دعولا نم هيف انفرصو

 (ركدمنملهف) ديعولاو

 دقلو لبقو ظمتي ظمتم
 ةسئابس

 2 رالامر ادع : (اننيعأ

 8 ءاز> لوشن 0 هكناكز 1

 لهف) حون 5 هك فس لكم لاشو ح حوت دعإ حو ةديفس ىقعإ سس انال ةمالع ( ةيآ اهانكرت دق 2ك حول موك

 ١ لذا 0 0 ل ( ا مو 2 اع لفعتس لخمتم نم لهف ) ركدم عجرم

 ف ناءيف ص 4 3 ند 0 ) 1 ند 1 ( نآ رقلا ةءارق انوه لاهو هاك ةءارقلاو لطزعلا



 ! ري تبذكرأ بدكم نرق هعبت بذكمنرق مهنه قدما ليزك تدع لع اف ةوادكا مهنابيدكتلا رازكت ىندنو

 "اولقو )لسرلاةلج نمهنال احون اويذكاسأر ةوبنال نيدحاح لسرلاب نيبذكم اوناكاملىأ اندبع اوبذكف لسرلاح ون

 نون وه اولق ىأ,هلق ةلج نم هوهوأ لتقلاب ددهو مهشلاب ةلاسرلاءادأنع رجز (رجدزاو ) نون وه ىأ ( نون
 نمسأللا كحتداو ىند دل رت ل( بو ) نا أ ( 0 نادنز هلاك در لع حو ”نإلا هترجدزا دقو

 نهفف 0 هثمبت بادعب رهنم 51 ىلهةثلا 4 نورمثعلاو عباسلا ءزلا ) (رضتان )ل مهتباجا

 ىئاشانههفف (ءاهسلا ناونأ
 20 ىلع اسذكت هوبذك هانعم ليقو ءلاعا دعي ليصفت وهو اجو |

 0000 1 لل 1 كا نوددكم نوره هي بدك اكوف يمالخ ا 0| ليوا ديد
 بصنم ( رمهتم ءاعا (

 عطقن مل عباتو ةرثك

 ل و) امو نيءبرأ

 انامحو ( انونع ضرالا

 اهناك انويع اهلك ضرالا

 2 غلب أوهو رقت نويع

 ضرالان ويءان رخو كاوق
 هانم ىأ ( ءالاىتلاذا

 ”ىرقو .ضرالاو ءاعلا
 نم ' نانوتلاىأ' نآالا

 ىخذرالاو ىوامسلا ءاملا

 ىلع ) ردق دق سأ ىلع )

 ءاش فدك هتلااهردق لاح

 والا ىف ردقدق سمأ ىلعو
 وهو. نوكي هنأ ظوقحلا

 لقو ا علشلا عءرحزو ه« رجدزاو 0 نو:نعوه 01 نون اولاقو 00

 5 ىبا هيراعدف ف 0 هنرجدزا دقو نون وه ىا مهلوق ةلج نم هلا

  رصتلاف لَ ىىوق ىنبلغ # بولغم #8 لوقلاةدارا ىلع رسكلاب 'ىرقو ىلاب ىا
 ىتحهقنمف هاقلي ناك مهنه دحاولا نا ىوردقف مهنم هسأي دعب كلذو مهنه ىلمقتلاف |

 ءاوسلا باوبا انهعفف »8 نولعيال مناف ىبوقلرفغامهللا لوقبو قيفيف هيلع ايشْحد رح

 |١ ارقو اابصنا ةدغو راطفالا ةرثكلا لدثعو:ةعاانم وهو" تضدما*# زمهم ءاغع |

 العحو # انويع ضرالا:رك وو باونالا ةرثكل ديدشتلاب انهْذف بوقءيو سماع

 قتلاف 8 ةغاايلل ريف ضرالانويع انرحفوهلصاو ةرصفتم نوع ان اك اهلك ضرالا |
 باب ناواملاو نيعونلا فالتخال نآاملا ”ئىرتو ضرالا ءامو ءامسلا ءام © ءاملا

 ىلعوا توافتريغنم لزالاىف هللاهردقلاح ىلع « ردقدق ساىلع اواو ةزمهلا
 وهوهللاءردق سماىلعوا ج رخاام ردق ىلع لزئاام ردقناوهو تيوسو تردق لاح

 « رسدو# ةضيىعباشخ+اتاذ ه6 حاولا تاذ ىلع هانلج وق نافوطلابح ون موق كاله |

 ديع 00 هتلاقمو هنوعد ىلع هورحز ىأ < سك رحدزاونونحماولاقو 6# احون ىنعي ٠

 لاقو < هيرو احول تعي 6 .طدف ف نيموج رللا وم نيوكت 0 .عاوش

 هيءاعسلا ناوي أ نعفف وف 0 م مه ل م ا رصتماف 5 روهقه ىأ هك م بولغع ىلا 0

 كتذدطاق مددق هلال كلذ دعت سالو قلغتو عفت ة:باوأ ءاىسللو هرهاظ ىلع وه لق |

 اي تالا هلا. ٠ رطملا ن نك نزع اطل انإو :راكنألا لغو لبقو اياؤأ ءامسانأ
 ه# انو.عضرالاان رخو © امو نفرا 0 اديدش ايايصنا ب صنم ا 6 رمجن
 ضرالاءامو ءامسلاءام ىنمي # ءاملاقتلاف * ءاملا# ليشتا ويعاهلك ضرالاانلعج 2
 ار الا نورك نأ: هناردقا لن |قو باتكلا مأىف ىلع 2 ىأ 6 اردقدت مأ قع

 ناذوطااب حون موق كاله

 ماولأ تاذ ىلع ءانلجو)
 ةنفاسلاءارأ ( 2
 موقت ىلا تافصل| نه ىهو

 بودتف تاذوصوملا ماقم

 قنتخم ( نون اولقو )
 أَ 1 0 اولأ 1 01 0 هي ءاثل ص ردقا ءاناكف هاوس |

 مو تاددتسمت ىا © كو تا او هر 1 نع هورحز (ر>هزاو)
 حاولالا اه. دشت ىتا'ريماسملا 0 رسدو # ةضيرعلا ةنيفسلا بشخ حاولالاب دار دأو |

 اولاقو كي او>اصو هتااقم

 (لقو) باذعلاب ىنعأف ) 7 0 ىنا هير اعدق ) لقعلا بهاذ داؤفلا ريطتسم تنا
 انققش( انرخو ) ضرالا ىلع ءامسا! نع بصتم رطم ( رمهتم ءاع ) امون نيعبرا هاما 3 ( ءاملا باويا انهفف )
 الردق دق رادقمىلع (ردق دق سعأىلع ) ضرالا ءامو هاما ءام ( ءاملا قتلاف ) امون نيعبر املا( انوع شرالا )
 1 حاولا تاذىلع ) هنزمآ نءو احون ىنمي (ءانلو) حونموق كال ىغقدق ءاضقىلع لاو ضرالا ءامو ءام-لا ءام
 رعد وميت ةئف.لا ممثل 0 0392 لطرشو ريماس 0 ) رسدو) ضر اوع



 لوتف) راذنالا ىنمع ردصم رذنلاوا هيرذنملاوا لسرلا مهوريدن مح رذنلاو نام ( ردنلا ىنغتاف ) مهلا هللا نم ةفاأب

 بوقءإو 0 ىعادلا للا ىعادلا 0 ارامحابوانو> رحب ) عادلا عدن موي. ]بصنو مهيف 2 رادالان ا كاع( هنع

 ةباتكلاىف وعد نم واولا فذحو اهنع ةرسكلاب ىنتك | ءايلا طقسا نمو لصولاىف ورعوباو ىندمهقفاوامهيف ىو

 لو» وهو هلثع دهمت ل امال سوفنلا هركذت ميظف ركنم ( ركن “ىش ىلا ) ماللاديلع ليفارسا ىعادلا وظفللا ةعباتمل

 راصيالا لعق وهو نيحراذلا م كاش وهو مداع ريغ قارع ) مهراصبأ انعاح 5 فيغعملاب 0 ةمايقلا مون
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 كتعارلا ىل وك |:لوش -) -  7 نصس تسر هميرس : :

 راذنالاناب كملعل © مهنع لوتف # راذنالاىنمع ردصموا هنم ردتملاوأ ردنملا ىنمع

 مهراصبأ عقتو مهري , ىلاعت هلوقىف سمالاك هيف ءاعدلانوكينازو<و ليفارسا 6 عادلا عدب م هبال مهف ىنغبال
 عوشخو هلع 7 2 ركذارامضابوا نوحر خم: موب باصتناو فيفعالةرسكل ايءافتك !ءاملاطاقسا و نوكسف نك
 ةلذلا نع ةيانكاراكألا ١ نيا اردو ةمايقلا لوهوهو هلثم دهم مل 00 هركذ عا طف ر 5 ”ىشىلا ف

 ةنعو لدلذلا ةلذ نال | 6 ثادحالا نهنوح رم مهراصبا امشاخ #9 ركلا ىنمع رك ا 0

 | نالمريك دو هدارفاو لوهلانم محراب الياذ اعشاخ مهروبق نم نو>رخت ىا

 نم نوجرخم ) امو يع
 رو.قلا ندم ) ثادحالا

 مقانو ريتك نأ أركز لصالا لع ةفديعاشل ”عرقو تدان قيقح ريغ رهاظ هلعاف '

 0 نياق لاحرب ترسم نسالو كلذ نسح اعاو امدح مصاعو سماع نباو ٠
 0 / نوكتف ربأظاو ءادتبالا ىلع ميرا كنا تح ىرفاو .لءفلا بتشي :ةغبص لع ىلا هيلا

 ( رشتنم دارج مهن اك ) ةنكمالاف راشتنالاو جوقلاو ةرثكلا ىف ©« رشتنم دارج 0 : اك 95 الاح ةلجخلا

 لكف مهقرغتو مهترثكىف || نورفاكلالوقب ف هيلا نيرظانوا هيلا مهقانعاىدامنيعرسم 6 عادلاىلا نيمطهمإلل '
 لم دارحلاو ةهج | هكاندبع اونذكف 8 كموقلبق ه6 حون موق مهلبق تبذك 98 بعص هي رسع موباذه

 لاق جوقلاو ةرثكلاىف || 6 مهنع لوتف ف مهوبذكو مهوفلاخ اذا رذنلاى تت ىنغىأ ىنعي 6 رذنلا ىنتافو# ١
 املا ريثكلا شدملا يف موب داي ركذا ىا ة* ©« عادلا عدن م وب 98 لاتقل ةيآ اهتممتأ مهنع ضرعا ىا

 دارا اك اًواح ضءب فدضعب || "ىثملا 00 سدقملا تب ةر2 لع عاق روصلاق مني ليفارسا وهو ىعادلا وعد

 ( عادلا ىلا نيدطهم ) 0 هياعشاخ# هلاماظمتسا هنو ركتيف هلثم 0 عيظف رك

 مهقانعأ ىدام نيعرسم | ف ثادحالا نم نو>ر 0 باذعلا 5 ةيؤر دنع ةمضاخ ةلءاذ أ ه6 ,هراصبأ 4

 ادهنورئاكلالوش) هيلا ٍْ ضءا ىف مولع جوعو مهرثكىف لدم 4 رمد دارح اك هد رو.قلا ند 0

 نكدف عض موب ْ تو. ىلا ىأ # عادلا ىلاوف نيلبقم مهقانعأ ىدام نيعرسسم 5 نبع زفىرا.مح

 لأ قا (يابت تي دك ) | ادهن و رفاكل الوش وج معاصر نويلشالاليلا نادل نازك نافاس ا
 أ ىلعالنيرفاكلا ىلعديدشمو.مويلا كلذناىلاةراشا هبفو ديدش بعص ىأ #4 رسعموب ١

 1 « اندبعا اوبذكتح ونموق 3 ةكملعأ لبقعأ هي ف 9 ىلاءتدل اوق## نينم وأ ٠
 اوبدكف حون موق ) ةكم

 ما اد ا

 لاتقلاب مهسعأ مث د..هعأي مهنع ءا ضرع ( مهنع لوق) هللا لع 5 كل ف رتم كال موق نع نس ىنمي ( رذنلاىنغتاف )

 ران اىلا رانلا لهأو ةنحلاىلا ةنملا لفأ ندع ميظع ركنم ( ركن 'ىش ىلا ) ةمايقلا مون وهو ( عادلا عد موب )

 لوس ( رشتتم دارخ هناك ) ىرخالا ةخفنلا ف رو_قلا نم ( ثادجالان٠ نوحرخم مهراصبا ) ةلياذ (اعشخ)

 لوقب ) مهىمأي اذام ( عادلا ىلا ) نيرظان نيدصاق نيءرسم ( نيمطهم ) دارا ل ضعءب ىف مهضعب لوي

 موق ) دحماي كموق لبق ( مهلبق تبذك ) مويلع مورلا كلذ ددش ديدش ( رسع موب اذه ) ةمايقلا موب ( نورفاعلا
 احون ( انديع اونذكف ) احون ( حوت
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 ا هيلع هللا لص ىنلا (اوبذكو) قالو لوزي بهاذ اقل دراطم متادوا ةوقلا ةارمانم ىو مك ا اولوشو)

 -. - 59 ع - 5 . - - .٠ م 03 ب م 5 -

 ليقوهتتو ىف ناك (رقتسم) هللا مهدعو(سعأ لكو) رو ظدعب قالا عفد نم ناطيشلا مها نيزامو (مهءاوهأ اوعمماو) ماسو

 راو عل دنع رهدبساو تيد ىأ رقتسم مقاو 5/1١ رفح مه سعا نم سعأ 04 زو رشعلاوعباسلا ءزهلا)لكليتووقاو ردقام لك

 | دقاو) باوثلاو باقعلا ١

 | ند 2 لها ) مهءاح

 عدوملانآ رقلانم (ءارنالا

 ١ وا ةيلافا نورقلا ءارنا

 ٠ ”تفصواعو ترخاالا ءادثا

 هفام) رافكلا بادعنم

 ا ع راحدزا (ةزد

 هنرخز لوقت رفك لا

 1 هلصاوهتءنم ىا هنرحدزاو

 أ تءقواذاءاتلا نكاورخنزا

 تالا ةيكاشا

 سوعء«*فرحءاتاانالالاد

 1 وهوروي+ فرد .ءاتثلا نم

 ١ رخآ ىفادهوايسا:تتللادلا

 ْ (ةمكح) ملأ و كمي باتك

 | ةيكح وه قلعواامنملد
 واباوصلا ةياهن (ةفااب)

 | رحم#“) ةيآلا ( اولوشو)

 ديد-ش ىوق ( رقسم
 |(اودكو)بهدس

 ةعاسلا مايو
 ) مهءاوهأ اوه-ساو (

 صالكو)نانوالا ةدايميو

 لوقا ارم
 هلو_سر نع 1 هللا نع

 [ىرشلاودعولاو دعولا ىف

 رنات ١

 رخا تايآ هلبق اوأر مهنا ىلع لدي وهو درطم © رقم رح“ اولوقبو

 رقساف هترسعا لاق ةرملا نه مكعوا كلذ اولاق ىتح ةعباشتم تازجممو ةفدارتم

 رام وا هترارم تدتشا اذا ىلا رقحا ند عشيتسم وا مكساف رتيكحا اذا

 قحلادرنم ناطيشلا مه!نيزام وهو 5 مهءاوها اوءدناو اوءذكو 8 قسال بهاذ
 | لكو  ةعدقلا هتداع نم امهناب راشالل ىضاملا ظفلب امهركّذو هروهظ دب
 ةرح آلاف ةذاعسوا ةواقشو امندلا ىف رصنواّن الد نها ةياق ىلا هتنم. 6 رقتسم سا

 زارا ىدع قةةسرود ىا ملا ”ىرقو رقتساو, تف ةثءاذ ىلا ”ىهتنا اذا ”ىشلاناف

 نآ رقلاىف «مهءاحدقاو 8 ةعاسلا ىلع فوطعم لكو سما ةفصدهناىلع راو رسكلابو

 نم راحدزا *# رحدْم هيفامإل# ةرخ آلاءابناوا ةيلاكلانورقلاءارنا 6 ءامنالا نم م

 ”ىرقو بءانتلل ءازلاو لاذلاو لادلا عمه الاد بلش لامتفالاءانو ديعو وا بيذعت

 ريغ واام نم لدي ىهو ايف للخال اهتناذ «ةفلاب ةمكح وف اهماغدأو اياز اهبلقن رح نم
 لاط رز رعت ةفدلاب: ةصوصخوا ةلوصوم اهناف اع الاع تدعالا ىرقوكودخح

 قدص ىلع لدن ىأ ةيآ اورب ناو ىنءملاو ملسو ةيلع هللالص هللالو سر نمزىف

 اهب قيدصالا نءىأ اوضرءيرمتلا قاقشن اانهةيآآلاب دارملاو ماس وهملع هللا لص هللا لوسر

 كلذ ور قسم هيف لبق هلاح ماد 'ىث لكو درطم .مئاد ىأ 4 رقسم رحم# اواوقرو له
 ىوقىأ رقسمللقو رقسم رص» اذه اولاقف تايآلا فدارتو تازمعملا عباتت | اا

 قببالوبهذو لطب فوس بهاذىأ رقسم ليقو ره“ لكولمي هولعب ديدش مع
 ما-سو هيلع هللاىلص ىبنلا ىنمي © اويذك و ونت اليلعتو مهسفنال ةينع' كلذ اولاق اعاو

 ١ ها >7 تهدي 7 507 1 5 7
 لطاخلا نم ناطشلا مهل نيزامىأ مهءاوعأ اوءمباو ف هللا ةردق نم اوثاعامو

 ع ع ٍِع 5 ؟ د - 5 .٠
 ااف هقشقح سا لكل ىا 46 رقتسم سا ككاو ص رمقللا رحخ“ هنأ مهلوق وه ليو

 اا رك رك زر فعسى هم نك انو نهانا دلاق هم ناك
 نيدكللاو نيةدصملا لوق رقتس لق رانلا قهلهاي رقتسرمشلاو نا قدلعاب رقدسم

٠. 8. 7 3 8 : ٠ 

 بهادنءسمآ نيل ىتعي رقششم ربه“ مهلوق باوج وه ليقو ةلاال عقاوو نااك وهف
 5 3 0 1 6 ع 508 5

 ىلا رهظاس ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوس ر دج ساناو رةتسمهرومأ نم سعا لك لب معاك

 نم ىأ ِ ءابنالا نم ص 3 لهأ قع مهءاح دلو 0 قَح كنأ اهف ليد ةياغ

 ةظعومو ىهتنم ىأ * رحدْم هنفام 98 نآرقلاىف ةيذكملا ةضاملا مالا رابخأ

 ةياغلا تفلبدق ةماي لمح نأ رقلا ىوعإ 4 ةغااب كح ِش
 1 يلا ) ةحرلابو

 (اهف) لءفلكلو لاّسو نيبتف ةرخ آلاف ن 1 رهظ.سف امدلاق نوكيام هنم ةقيقحو لعق تاذماايوأ

 :ماملا يالا رابخا نم ( ءابنالا نم ) نآرقلاىف ةكم لهأ ( معءاجدقلو ) باقلاىف مةيقحو ةقيقح دابملانم لوقو

 اا تااشا ند دركح ( ةقلاإا) نارقلا 5 ] راح دزاو نهن ( ردم هنفاغ ١ بيذكتلا دنع اكله فنك



 تدك ع تتنع

 لبا هانم يع سلال درسا>

 د 1 : نم اقف د12 ضابطا اسست شت
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 لصَح دقو ةعاشلا ف5 ا
 0 و اهلمأت نع « اوًضرعي 0

 ةقاف نينقلف رولا ا 1 0 و هيلع هللاىلص هللا 1 وسر عم 2 امني لاق

 نع امهلو اودهشا ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر !لاقف هنود ةقلفو لبا قوف

 نبا نع 6م) ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر نمزىف قُدنا رمقلا نا لاق سايعنب|

 نيتقلف ماسو هيلع هللا لص هللالوسر دهع ىلع رمقلا قنا لاق امهنع هللاىغر رع

 مهللاءاسو هياع هللا لص هللالوسر لاقف لرخ ىلا قوف ةقلف تناكو ةقلف ليلا رتسف

 ماسوةيلع هللا ىلص هللالوسر دهعىلع 0 قشنالاق عطق نبريبح نءو دعاودهشا

 ا ع ناك نأل م يضم لاقذ اننيعأ د شيرق تااقف نيتقرف راصف

 منوربق ناكرلا نوقلتياوثاكف هريغ دازو ىذمرتلادجرخأ مهلكس انلا ره!نأ
 قورسم ىورو كلذ دعب مأتلأمث رمقلا قثنا لتاقم لاق مهنوبذكف ٠ وأردق مهناب
 تااقفماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دهعىلع رمقلا قثنا لاق دوءسهنب هللادبعنع

 ىلاعت هللالزئاف هاننأر دق عن اولاقف ةرافشلا اولأسف ةشيك ىنأ نبا رم شير
 س |. ٍ ما ِ 6 2 55 - 5

 ةيظعلا:رعلاءذهب تدرود»و وهدا كثر داحاالا كهف رمقلا قشناو ةعاسلا تررتقا

 | هيف كيال هناكماو هلتدثم ىوقأو ليلد لدأ هناذ كلذب ديحملا نآرقلا ةداهش عم

 نردلا ي< مشلالاقو هعوقو داق“ 1 هدناع الا بوف ةداصلا هئع أ دقو ْن هوه ا

 نيمهاضملا ةعدتملا ضدب اهركن ًاادقو جاجزلا لاق مام 2 حرشة ىووناا

 ىلاعت هللقولذع رمقلا نال اهيف لقعلل راكتاالو هبلق هللاىبعأ ال كلذو ةلملا ىنااخم
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 ٍ أر | هر 100 ( ملظا 1 حو موق قع 5 7 اص موق ل 0 مقن

 تاكفتوملاو متاوصو اروعو مودأصو مودس طول تايرق كل 2007 0

 اهام د ( ضرالا كا ءا_عسل )| 0 توه - اهفسح اكتم و فاول لل



 (مجلاو ةروس ) لتقو ءاكبلاو م 11/2 كوضلا قاخ( تا كومضأوه هناو)

 ءاحالاو ةدامالا 0 ردشال يحاو تاماوعدناو باو كويخاوه هناو 00 ا

 همس مع مدح ٠

 هناوزت# دال ليس ىلع هللا لعش هددع لصحم كرا ةيثبلا ضع لئاقلا ناف هربغ ١

 ردشوا قاختوا جرلاىف قئدت 46 ىنعاذا ةفطننم ىئثنالاورآ ذلا نيحوزلا قلخ

 ءافو توملا دعب ءامحالا 5 ىرخالا:اشنلا هياع ناو ف ردقاذا ىنمنمدلولا اهنم

 وه هناو 8 هأشن ردصم اضيا وهو دملاب ةءاشثلا ورع وباو ريثك نبا ًارقو هدعوب
 فشا اهال اهدارفاو-:لاوذألا نمأ لثاتام ىعو ديبقلا ىطعاو قنا

 ن.دضلاداجن ا ىلع رداةلاوهىا هي كباو كيمخاوه هناو 3 ىلاعتو نر | ىعس هتبادحوو

 هللاءاضقبف نا_فالاهلمعاام عيمج نا ىلع ليلد هيفو ءاكبااو كحمتادحاو ليف

 رانا لها باو ةنلاىف ةنكلا لها كح البق ءاكلاو كصتاىح هقلخو هردقو

 نال نزحاو حرفا لبقو راملاب ءامسلا كباو تاينلاب ضرالاك مذا لتقو راثلاىف

 هللا ىلصىئلاتسلاح لاق ةرمسنب رباجنع ءاكلا بلحن نزملاو كههتلا بلح حرفلا

 نك ءامشا نورك ادّنو رعشلانودشانت هراصحا ناكو در ةئام ند 1 ماسو هياع

 ثيدحلاوو ىذمرتلادحرخا اوكمخاذا مهم مسي ارو تكاشووو هيله اتا سا

 ىنلا ىنعي ْ وكعخاذا مدع مدنخو نو مدف برح نب كاوم ةياورىؤو م نسح

 ماسو هب هلع 0 هللالو_سر ناوج ٍ ناك له رعنبا لكسو ماسو هب هلع هللا ىلص

 بطخ لادا ارك 9 0 )»ع ق) ليلا نم مافعا مهب واق ىف ناعالاو 3 لاق نوكم 2

 مكمل ملعاامن 2 ١

 3 0 ماسو هيلعدللا ىلص هللا ل وسر باىصا ىطخف اريثك ميكو اليلق

 والاقف طق اهلثم ثءمسام ةيطخ ماسو هع هللاىلص هللالوسر

 | هي يحاو تاماوه هناو# فنالانم جرم توص مم ءاكب ىا ةمملا ءالناب

 نم 0 01 رفاكلا تاما ليقوءانبالا يحاوعءاب آلا تاما ليقو ثءبال يحاوامندلا ىف
 | ةلج

 لسا ىث اذهو ىثنا اهضعبو اركذ اهضعب قاخمف ةفطنلا ىلع دراوتتىتااتاداضتملا

 ند 2 ةعيبطلا لعشال هقلخو ىلا هللاةردش وه اع "او هنولعلالو ءالقعلا يف هيلا

 م اضيإا وهو ناو حلكنمىا 34 قنالاو رك ذلاني>وزلاَق اخ هناووؤف ةقرعملاب

 نال هتردق لاكىلع هين اذهىفو ردقت ليقو مج-رلاىف بصت ىا ©« ىنع اذا ةفطن

 ىاداور 0 لاا هنم ٌقاحو ةمابت 00 ىطو ةقاتعغ ءاضعا اه:م ليا ٌقاخ دخارا ى ةقطنلا

 عدد مل دال قاحومه هنإ و هلوقب هدكؤي مل اًذهلو هتر ردق لاكو هتءاص بيعحعن ماده

 ضرالاو تاور قاد ع ذي وادحاردق الك هربع قاحال واهقاخالو هسفن داحادحا

 هناو 9« ةمايقا امون ثعبال توملادعب ىف داش قلل ع 1 عرخ الاتاحتللا هلعنأو 0

 لاومالا لوصا ىاعاو لاوهالاب سا هلا( عا أ 3 ىفاو قع وه

 هنو ر>دبامو لا ومالا فوئصو ةضفلاو بهذلاب ىنغا لدشو ةيافكلا كعب هنور> دامو

 ىو ةينقلا

 ىنغأ سابع نا لاقو مدخأىأ قفا ليقز مم ءءااورق ءااو لبالاب 8 ةيافكلادغب

 ىغلان ل قمع 5 0 حاج م ىعب 0 لو كلا ىطعاىأ ىقأو

 مسند تيس م تسسلا اي

 ق1 جيبجج  دحلجملاوا 0 ده تنس 0 0 ا ا ا ا تم سو

 بدو عونا عن +

 ليةوززحلاوح رفلاقاخ

 ىقعا قاله د ا! كمخأ

 ايندلا ىف هاك أو بعاوملاب
 تا ل ) بئاونلاب

 ءاب آلا تامأل بق ( يحأو
 تامأوأ ءانالا ا

 ناعالاب يحأو رفكلاب
 ع

 ردو انه تان |

 ركذلا ني وزلا قاخ هنأ أو)

 ع

 (ىنعاذا ةفطن نم ىنالاو

 لاش مجرلا ىف قفدت اذا

 "تلاه و) ماب

 كعل ءامحالا ) ىرخالا

 قغأ وه دا ١ توملا
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 ةينقلا ىطعاو 0 و

 تمْئعو هعلث أت لاملا ىهو

 كدب نم هحرمال نأ

 لها ( كحمضاوه هناو ١

 ةما ارسال اعدل

 اع راتلالغأ (
3 3 

 هنأو) ناوهلانم مزح
 ايئدلا ) تاما وه

 لاو ثعبال ( يحاو ١
 ءءانبالا يحاو ءا ةلاكاما

 نبا قامو )

 قنالاو ركذلا ) نيفنصلا

 قارمن ( ىنعاذا ةفطن نم

 قاخت لاشو ةأ 3 رملا جرف

 (ىرخالاةأشنلاهلعناو)

 5 ا ازخالا“ قللت

 هسفن ( ىنغا وه هناو)

 رفا ( ىنقاو ) هقلخ نع

 لاشو هش ىلا هقاح دك

 هقلخ ىضرا ىءاوه هنأ

 رقيااو ل ايالاب منقا فاو ةضفلاو بهذلاب 6 هنأ لابو ىطعا اع 5 ىضر أ فاو لاملاب ا هنأ لاشو عنقا ىتاو



 (ىريفوس هيعس ناو )
 موب وه هيعس ىري ىأ
 (ءازجي مث) هنازيمىفةمايقلا

 لاش كيعس ديعلاىزح مث

 ىلعءاز>و يلمع هللاءازح

 لاضياو رالا ف ذح هلع

 نوكي نأ زوو لعفلا

 هرسسف 5 ءازحلل ريمضلا

 ( ىفوالا ءازجلا ) هلوقن

 كيرملانأو) هنعملدنأو أ

 فرصا !ىقدلك اذه( ىهتنملا

 ردصم نيكو ىلوالا

 ىهت ىا ليحل

 هياانوهحربو قالا هيلا

 ري_صملا هللاىلاو هاوتكا

 فوس) هلع(هيعسناو )

 هنازيمو هناوندىف ( ىرب
 1 (قوالاءازحلا ءازحمم )

 رثوالا

 ىلا نآو) ايد يسلابو
 مج 1 ىهتنملا كبر

/ 
 تاوملا كعمل ف اد فلكل

 ةرخ آلاف مهريصمو

 1 22 ن_سحلاب

ٌ 

| 
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 دمع ممينتس ضج يصو رجب تر نر نوب نيو. سس سس وم ص ع جم 5 3 3 رب

 رم هيلعلول ا زدللءا اهلان 0 |

 ةم رك ثا :داحالل هئع هزاوح مس ارلاف موصةيلعو تام اذا موصلاىف ءاؤعأ | 7 8 أ

 هل قت ملفديف نفكل هصنق ماسو هيلع هللالض هللالوسرلسرأ تامالقءإيا هسلأ |

 لأ 2 ل جس جب ص جوج

 ما تزخ 1١

 اامو 1 باثال ا 8 لاك ىلا ا 3 قرف ماوس 0

 : ا ءازجلا» زج مث دنع بئاناكتل ىوانلا نوكلف تبل ناعفني او ةقدصلا نأ ند راخألا 3

  اردصم نوكينا زوحيو ضفاخلا عزنب بصتفرفوالا ءا زك ايةيعسديعلا ىزجيىا## ىقوالا

 | ءاهتنا## ىهتملاكي رملاناوؤت هلديءازلاو ى

 دفا كلذكو نىوعلا قاع عطقنم هنا ىلع رس كلاب را مهءوحرو ف كا

 ةداعال انيرع كلذ ركن اعلاو هح صال ةفيدحوبأ لاقو 0 مالسالاة2حن ع

 اهاون هلصو تلا عفن تالا ع ةدرسلا ناىل اع ليادني رد 0 لا نيئدحلا ف و

 كلذؤ ةدراول ا|صوصنلل ني دلا ءامض و ءاعدلا لوص و ىلع كك اعل اعاجا وهو

 ' فاشل اَدَنَع عدالا ىلععوطت يحب ىصوأولاذكو مالسألا ةح تملا نع 0 مدلو

 2 هيام أ نم ةعاج لاقو ام .اون هلاعبألا 3 رقلاةءا رقنا ىفاشلا تعود ,وهكملاو هدف

 ىئاشلا دنع الف تا تأ وانملاامأو نس سا لاقهبواما وبهلصنإ

 ىئءملاو رئاكلا ناسنالابدارأل قو ماعأهللاو عيمجلا كذا هإصب 0 روهذاو

 ىتح هندي ىف ىفاءيو دق زر ىف هيلع عسوب نابامن دلا ىف هيلع نائف وهل عامالا ريذخا نمهل سدل

 افق سايعلا ىطعأ ناكلولسن اىبأنهللادعزا ىورو ريخةرخ الاى هل ىسال

 باب نماماذ لدعلا باي نم وه ىسامالا ناسنالل سدا لدقو اماعباثب ةنسحةرخ الاف

 زئاخ لغفلا

 ةحلاصلا هلاعأ هيرب ىلاعتهللاا "ا ؤملل ةراشب هبفو ةمامقلا موب هنازيم قارن

 ا ءازملا هع ىجسلاىأ هك 4 1 زج 9 2 امعدادزيف ةدااقلا هلاعابر ءاكلا ن

 م 7 د ب 5 8 11
 أ 4 ىربفوس ةيعسناو 0 همركو هلضف نم ءاشيأم هللاهديزن نأ

 رز وام ح ص رقل

 هلوق دع ىقوالاءازخلا رم ناسن الانا ىنعملاو لكالامتالاى 1 3 ىفوالا

 هةر هبلا مهريصمو قلما ىهنم هيلا ىا 2 ىلا اولا و 8 لح وزع 6 000 5 3 1 7

 قر رنا تاق هربدّقت ماعفنا امهدح اناهحواذم تبطاخلا ىفو مهلاعاب مه نا كوهو

 عاقل ن.سدعللادبدش ثحو دقن ل ل 8 ممل |ناكتماناس لقأملاو ,أمماسلاا ا

 ىتلاوه اذ بطاخملا نا ىناثلا هحولا هناسحاىف نسحلادادزبو هتءاسانع“ى 5

 1 ديال لاو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةياست هيفف اذه لمف ملسو هيلع هللا ىلص

 ' ىورو لام الاءاهتنادبلاو ةنملاءادتادنم ةيآلا ىنممىف ليقو ىهتنملا كر ىلا ناف
 ىلا ناو هلوقف ملسو هيلع هللاىلص ىنلانع بكن ب ىبأنع ءةيتاداسا ىوقلا

 انكشف انونرش ةرترعإ انك ىورات لثم اذهؤاةيزلاق ةركفالا لا ىهتنلا كنز

 | ىا برلاىف ةركفال ءانءمو ةركفلاهب طرحتال هناف قاالاىف اوركفتالو قالغاىف

 نم اهلدنالا هلا تلع ةيكمملا تاهو ءوملازتاس ىلا تّزظن اذا كنال هللا الا يتا

 0 ةراشاوهف هلا رعالا ىهتناذقف ىلاعت هللا وه اهدحومن 8 0 5 2



 ع

 اح كلأ ليربح هلاقرانلا ىف فذقالف اق واخ لاسأل نأ .دهع ماسلا نر ءاظع 0ع 1

 معلا ةالص ىهو راهشلا ردضق انك و عيداب هر كك هلعقوماسو هيلع

 ب --<

 ىئعملاو هب باحاق امهفعح قام لق د م نا وهىلع عقرل اوا ىدوه فديص ىقا

 داوقو الج نياثلا لق اعاكم ضرالا ىف داق وا نق رش ءانش لقا

 ىعسامالا ن له م ناو 00 هرزو وه ىذلا بيسدأاو ةلالدلل

 هيلع ضرفاع ىفو ليقو ةعاطلا 1 لو هدلو ودب ماق ليقو هيلع ضرفاع ىفو

 0 !داذا و هلوقودو ماس الاءاهد

 نع ةمامأ ا *رع مدلمسا 0 اناانأعىفو

 لج ةلءاح

 328 دتا وال 0

 نع نكشف ىأ 3 عر رزو ةرزاو رزنالا 9 هذ ىلاعت لاقذ ايهفحص

 لوق لاطبا اذهىفو اهريغ منأب س هس دح ونال ىعملاو ئرخأ سفن

 هريغ بند لحرلا نوذخأب مهاربا ل.ةاوناك سا.ءنءا لاقو 00 ء لمح هنا ةريغملا

 ةالصلا هيلع ميعارب 0 هدنعو هتأرماو ا ا لتش لتش لحرلانأك

 سل نأو 0 ىرخأدذو ة د رزان ماع” هللا ن ءرهقلبو كاذنع مهارنف مالسلاو

 عام نإ لاش |( سنركو معارب اف اذهو لع ىأ '# ىدسامالا نامثالل

 ةنحلا ءانبالا ل داف ممايدز م,بانقلسأ ىلاعت هلوقب ةعيرشلاءذهىف مكحلا خوسنماذه

 > اذهلأ هللالوسراب تلاقف اهلادص تق رد اذ سانعْسا نع وو مهريع مهل

 1 لاق

 لا ا ةدايع نيت ةياورؤو م :لاقابنع تقدصتنا اهعفش 1 تفوت 6

 نا عيسورهي ها هللا كوت اولا الح رنا هنعو | 0 را ع

 هللا لوسرالاق ارنا ت تلاقاهنعهللا ىذ ردشئاع نعو ىراخلا هج 00 كا

 رحال ليففقنست نسا تتلقا ىأن ا !-و هيلع هللاص

 ىفاتلا ؛ههذلا لاا نأ 0 اونا اذ ا عن
 هنزال ناك ناو هياعباُ ع - كو ىصلا مح ناءاطعلا ريما 0 0 كامو

 ع

 ًالأىودو ى
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 ا الدب را ل غ ىناهدعب اع ىهوةليقثلان د ىهنا # ىر 37 :و ةرزاورز/الاو#
| 

| 
 1 لالا ىلع انيتك ىلإ هلو5 "كلذ فااكإلو هربع 0 دحا دخا وال هنا

 1 لّقو ماعالا ةيفوتلاو د

 ١ لاق مدع هللا لص ى

 وهو ارزو بسك ااذا أ نعرذ ىبأو ءادردلا 0 نع ة«رالا لوأ أ تاعكر عبراب موب لكهلعيىفو ىذلا مهاربا

 ١ تانكر عيدأل !كرامدآن ١لاقدنأ ىلاعتو كراس 0 0 هللا لص ل

 1 قام نيب مث بير 2 لن سح ثيدحلاقو ىذم لان 21 هرخآ كفك أر 1 كالا نم

 ا ىعساموا وهسام| عاف ةمالا هد ماو ىسودو مهاب موقا كلذناك ليقوم الا حالصب

 هءىفوالا “ىثب هتنايحأام 0 :رعو ءافولاىفةغلارم ددشتلاو اففخم “ىئرقو ةفيفوتو ءافو لكلوانتيل هقالطاو نهكعاف

 هللا ىلص ل |نعو الف كيلا امأ لاق 3 ةحاح

 ىذلا هلدخ هللا ىعس ل كر مربح

 لبقو نورهظت نيح ىلا (معأاو ةرو-) نوسك نيح هللاناهسف هه ١١ هريس ىتمأ اذاو مكأ اذا لوشن اكفو .
 00 مالسالا ماهسىو

 هناودلاق ةرذع نونالث

 3 ةرشعو نوال |

 نيمسملا نأ تازدالا

 05و نتدؤلاو ةرقعو | 5 ع ا
 ّل 0 2 ق أ 1 كلذناق ةماقلا ا ىلا 5 رروو اهرزو هإف ةئيس ةنس نس ند مالسإ | هيلع

8 3 3 0 
 0 6 تودع ا

 ةعاراو 0-2 تفك ق

 - ع 2

 رزوةرزاو رزتالا) لاف
2 2 

 نزرزو نءرز (ىرخأ

 نم ةففعع ناو مالا

 رزنال هنا ىنعملاو ةليقثلا

 لو نال ريك ريما و

 ام الدب رطااهدعبامو نا

 مقرلاوأ ىموم فصصف

 الئاقناكرزتال نأ َوَع لع
 ىدو» لى قامو لاق

 ةرزاورزتالأ ل يقف مهاراو ا

 لمحتال ىأ ىرخأ دوو

 نآذا ن ل باذ نم

 ( ىبسامالا ناسنالل سيل

 نم ا ءدهو اقطع

 فص ىف
 | ا

 سومو معارإ

 رامخالاق مدام

 نع لا تت 1

 نأ لق دقق هنع عااو | ك0 2ع 5
 الا هعفطا | 1 امل هريع ىعس

 هعفشال هريع ىعسن نالو همايش | ءاقو هلاعبات 5 0 هريع ىعس ناك 2110 هسفن ىعس ىلع ان انزيم

 هماقع مئاقلا ليكولاو هنع بئانااك ع مثلا مكحم وهف هيماوت اذا نكلو هسفنل هلع اذا

 لوس ةلئاغ لمح اللوش (ىرخارزو ةرزاورزتالأ)

 امدلانإ رسثااو رينا نم لعامالا ) ىسامالا ) ةمايقلا مون ( ناسنالل 0 ناو )
 ىرا سفن بذي سفن بذعتال لاق وبن ذلا نم اماعام ىرخا
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 أى 4 وهو رفاخلا انك هاصاوك ساو هتيطع عطق ة (ئدكاو الياق ىطءاو) ناع الا نع ض ىعا (ىلون :ىدل|تيازفأ)

 5 0 دبل ولاىف لق فو ناع الأ كدب رفك نوف 0 رب سارع نبا نع رد مك ١ نع كسيف رعد الص ىهو 00

 71 00 أ د 10 اهلا 00 " لاكو 000 نخل هريعف ماسو هءلعهلل أ ىلص هللا ل و هممت , عسادقن ناكو : ٠ ريغملا

| 
 ىز

 كيب

 0و هلام نم ل هل نا - < 6 ْن مف 7 ديراب دس هللا ب ع كيشح ىبا لاق

 2-5 5 ْ -- هنع ل فنانا 010 ” ىلا

 0 5 لو ىذلا تيأر 00 مالسلاو 00 اصلا كد د مدآ اع نم مكحر

 0 ل مو هللات
 ىدك|مهل وةند ءاطعاا عطقو ه6ىدك او الياقىطعاو 5 هيلع لكلا اشلإفأ قى 0 0 3 أ م .عذلا

 - هن 1 د . أ 5 رخو هرناع 6
 كلان اهنأ ىلع رتكالاو رفخلا كرتف ةيلصلا ةرعغدلا ىعو ةيدكلا غاب اذا رئاخلا | ©. -

 1 دعا) دعو ل2 مث هلن مح
 نك ذءإ مربعف مالسلاو 5 الصلاهماع هللالوسر عش ناك ةريقملا نردل ولا :

 ١1
1 

 آ

 ا
[ 

 رب وهف تيغلا ملع

 نم هنضامز ملعي أ

 (أنيامأ) قَد هللا بدع

 ١ (ىسوه فدع ىف اع) ربخم

 هئع لمحم» نإ ن .ىصق هللا باذع ىقدحا لاف مهالضو خا حاشا ند 0 لاقو

 وا ةايلاب ل م ا مخل أضع ىطعاو 0 راف هلام ند ءاطعا نا : تانيا

 ْ ىسموم» بنوع ىف اع 1 ) 5 00 ه:علمممم ه.حاصنا 3 1 ىرت وهف بيغلا ع

 1 0 ا
 () دينا دنهاع اع ءاذولا ىق غااب وأ [ ولا ةقزلا ام ضاق لا مهارا

 ١ هللا دهاع * دامت عج 0 واي الا دو 54 ىو ىذل مهارإاو ىا( ميهار راو ةاروتلا ىا
ْ 

 ا
 ١ ع . 3 -. . 35 . .٠ .٠

 ١ ماريد هنأ 7 أ 1ع ريصأاك هريغ امتع ام هلامحال كلدت ةدعر ص

 لد 9 5 1 6-0 0 ل 1 ع ىذلا) مهاربا فدج ىقو
 ا( هلاو دلولا عذوالف كيلا امأ لاقف ةحاح كلأ لاقف رانلاىف ىتلا نيج مالسلا هيلع هلونأك مور هد

00-6 5 8 . 1 1 

 مدشو موصلا ىو سالاو 4ةم 1-0 هقفأ و ناو افيض دانرب احح هرو م 0 ناك || تل _ ل _ _ 22

0 : 

 ا ديد رع كافر 3011 تاك < ةارولا 0 عد نال ىموم ظ
 ؟ ( ليون ىذلا تءارقأ |
 ع

 7 0-2- هتقدص و هتقفن نع ض عا
 ١ هطد ىعملسو هيلع هلل ىلص ىنل 3 3 ناك : ريعملال 2 ىلو ٠ ىذل د و ع نادخأ ارق لع || | ١ ١ 5-5 . ىلا “تاز 8 | | تأ رفا ا ع

 ِِع -

 ىلعع أو) و هيلع هللا ىلص

 هللا ىف اريسي ( البيلق

 أ 1 تادع تيشخ ىبالاق تالضو خايشالا يد تك 0 اولا 0 ا | صضءب هربعو

 ا ه6 لدن كرا كا رو هلامنم انك الع أنا ةتاع ىذلا هلروخف

 كح كيل ا ١ هماع هعامو لاملا نم دل ىذلا ضع !هريع ىذلل طء 1 ءآ مكلا ىلا ددأ ولا حت 6

 30 ىأ ©« ىطعأو وع ناعالا نع ضرعأو ربدأ ىأ ىو ىذلا تانأ هوراناا ماي
 )أ نمىأ الئلق ىطغأ لقو قابلا: ل ىأ « ىدك أو ١ اة ذ» هريع ىذلا هيحاصا
 نب صاعلاىف تازن لبقو ةيطعلاب معي ملو كسا هنت 30 ب هابل ريكا |

 | رومالا ضعبف ٍمسو هيلع هللا ىلع ىنلا ققاوي اعر ناكدنا كلذو ىمهسلا لئاو افعال
 كلدف قالخالا مراكع الاد انمايام هللاو لاق هلا كلذو لهح ىبأىف

 هللا ند َّى هتتدصو

 ع

 جوالا ( بيغلازع هدنعأ (

 كعيلص )ى روهف) النود

 ناكو نافع نب نامع ىف
 ىلع ةقدصلاو ةقفالاريثك

 هلع تلا لكم ن1 اتاك

 فاق تاز لمقو

 نمهلصأ و طق اردت 1 هيلا منو د الا اوال 0 هلوق | ا
 ا 95

 ! ىأ# ىرب وهف تنغلأ 1ع هدنعأ ول رفلل 0 0 رثباا ىف رهظل ر - لهو ةيدكلا

 نفوص ىف اع 8 رب ع 4 5 ملم 10 01 هباذع دع لمحت هيحاص ن اا دنع باغام |

 هَ

 0 ب ىأ مهارباو ف ةار وتلا 007 ىسوه ظ

 ١ لقوهقلخ كل هنار تاالاسر و هبسحأ اع لع لقو هبايسأام ملا ل اك ى

 كعس نب هللا دع هيقلف و

 0 رسربأ نبا
 ا اريثك الام ءالؤه لعقفنت

 « ىقو ) هللاد.ع هل لاتف برلا اضرو اهريغكت در د 0 نذو اياطخ ىلناقع#]لاقف ع الب تم كاف

 ع رصتقاو هتقان مامز ءاطعأف ةرْكتآلاو امندلا ىف اياطللاو بونذلا نم كيلع نوكي ام كنع لجأو كتان مامز ىنطعأ

 ١ ةاروتلاىف ناكاع لوش ( ها راو رح تو اع) نآرتلاىف دبت 0 دل
 هايؤريفو لاقيو هب يجأ ا لو هير تاللاير غلب ىذلا مهاربا ىنعي ( ىفو ىذإا) مهاربا حلا

2 0 

 6 ا
 3 ىو +

 ا 8 21 هذه همف تازنو هتقدصو هتقفت

٠ 



 ا 0 3 مكتاهعأ ن نوطب ق ةنحا متأ ذاو ضدرالا نم 7 اكأ ذاو# مكنم كا وحابإ ءأ ظ

 مكقلخأدتبا نيد كرومأ فراصمو 1

 ا ةراهطلاب 1 ريذلا ةدابزو لمعلا ءاكزن اب 7 اوشالف ال ١ 5 زال ماحرالا

 / أ 9

 5 5 ولو هيدسب لش هنا !م«نابدك ناسنا ىلع ندناو كلذكو راك

 ورعوبأ

 ١ ّى روص اييح و مدآ قاخي بارتلا نم

 7-5 هر و قلل 2 هلاك 7 قنا ن 0 معا وه 00 لئاذر !١و ىعاعملا نم

 مشلا لاقو رئاكلانم كلذ نكي مل هيذكببسب ةرك هنمذخ قيهنا ماديابذت

 قلطي هنا هعم مدا ثري ايظع ظعو ربك بنذ لكةريبكلا هيواتفىف حالصلا نب
 | "ايما رامز اهو ايف قالطالا لعايظعدل وكب فصو و ةريبكلا مساديلع

 فضواف اهتمو ةضلاوأ باتكلا ف اهو نائل تاذيلا رغ دا

 هللاو كلذ وو ضرالا راثم ريغ نم هللا نملك نءللا املا فاضيوأ قسفلاب اهلعاف
 تا مش 3 لعد 0 سابعنبا لاق 0 رفغملاعساو كب رنا كاك هلوقو ع رعأ

 ريك الأ مالسالاىف ةريبكال الاقسابع نباو ٍتاطالا نب رعنع ىورو فانأر

/ 
 ٍ ركب ءاوهز# ىلا هللا بود>و مهوتالو هيج رند ةريبكلا بح اص نسا 1

 ا
/ 

 ا
3 
1 

ٌ 

 ٠ ةلوتلأاث ناقنسإلاب ) ككراض ركل نإ ءاكمو راما مه ةريغصالو رافغتسا عم

 م ةريؤصلا هئمار رك وهار رارصالا د> لد قواع ءاعرارصالاب ةريك ريصت ةريغصلاو

 ادا مث 3 8 0 كبيرن را هلوق ىل اع مالكا مو هيد هنالايم ةلهب رواش أراز 5

 ة ضر .الانم كش أذا هاوقوهو كتل نأ لاق ة ىأ هي مكب ماعأ وه # ىلاءتلاقف

 *؟ مناهم أ نوطب ىف 0 «« ةنجأمثأ ذاو وف نا ممدآ م ابأ قلخ ىأ

 | اه وحدعال سابعنبا لاق # م كسفنأ اوكزت الف 6# همأ نطبىف هرانتسال انينج ىمس

 كشف أ اوكزت الف ةرئاضىهامىلاو ةعناص ىهام سفن لكنه هللاءاع نسحلا لاقو

 59 ملعأ وع ةيآلا دم لو لاعالا شحم اهوا مان 1 نه اهؤربت الف

 ءا يس الف مموب رخآ ىل مقلخ لذ مكلاح ماع نوت 1

 | كنمقتأوأ كنم ىكزأ انأوأ كنم ريخانأ هتقيقح اوفرعتمل نمل اولوقتالو ءاليخو
 ىوقتاا ىلع وهنم ةبقاع ماهي هللا ناف ةيقاعلا فو بو>وملا ةراشاهيفو هللا دنع ماعلا ناف

 1 هن الاسد ىف لقوا ل 3 صاخأ أو عاطأ ورب نع ىاه قتان 0 ماعأوه ف ىلاعت هاوتوهو |

 ليقو تاعماطلاو ريذلا ةدايزو لمعلا ءاكز ىلا اهويسننال ىأ م عشقا ارك رن كا

 ا هللا اع دقف 8 اهءلع 0 ىصامملا نم ةراهطلاو 1 نال اه وسال |

 د ند مجرم نأ او الوأ قتلاو مكنم ىزلا ا

 0 اية ركتاه

 م
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 ا نأ نك 0

 ١  2نوطب ند اودر 07 ووش م 100 3 0 اوناك نان كل 5

 لحو ع هلوق 5 دع 5 كلا هه مف هللا لزم اذ انو انماصو اننالص ا
 ع 1 : م«

 0 ء٠ تر مكسفنأ مس ١6 اخ و اق) اًؤريتالف (ركسفنأ اوك زتالو) كتمنوكيام

 !اةارخآو

 نولوش

 01 طم 6
 مب لعا وه) هيون ريع نيم 1 دل 3 بونذلا نم ءاشام 0 كاسل ا مرعنلا ا 0 نأ)

 دم) عابأىأ ([اتنأذ تحسي غسيل
 لن 0ك 7 5 5 ا رفعي نأ 4 ىئاكلا 9 ةحاب رب م رفعت ثيح 0 هر معلا 0 كير 3 0

 1 بلا ل : 0 | ا

 9 1 09 "00 ا الثإ نيئس ل دعوو نيةيسملا كم دعو هبابع هلعلو اه 1 !هريعص بونذلان "ا ا

7 5 5 

 (كشفأ اوكز الف ركتاهمأ |

 010 لا ًاهودت الف
 تاعاطلاو ريك اةدايزو لمعلا

 3 اهلا كارأ
 | اءاوشالو ىضانملا نم
 1 دتق اوووضه او

 قا 5 :.اكاذلا

 03 6-0 نأ

 3 هيلع مدأ باص

 نوطب نءاو> رح نالبقو

 سان ناك ليقو مكتاهأ
 مث ةنسحأ الاعأ ن 0

 انما.صو اننال_ص

 ناكاذاذهو تازنف انعو

 ءايرلاوأباجعالاليدس ىلع |
 فارتءالا لبس ىلعال

 ةرسأا نال زن اح ةناذةمعتلاب
 اهركذو ةعاط ةعاطلاب

 (قا نع ماعأوه) كش

 سانلا اءنعدملعااو كو

 نعاتلا ما نع هلازحو

  (ةرفغملا عساو كيرذا )
 انانكلا نم, تايو نإ

 0 يرعأ ا

 ذا 5 13 كأ

 نم ) ىفخ 2 0

 مدآو مدآ نه ( ضرالا

03 9 0 

 (ةنجأ مث اذاو ) ضرالا
 ( مكتاهمأ ن وطب ىف )راغم

 لاوحالا ءدهىف 3 هلل يعدق

 لصأو ةاصعملا نم ( ق 36

 نم بارثلاو ب



 11 (نورعشلاو عباسلا ءزملا )
 | تاولصلا هرفكت ىذلا كلذف ةرخ آلاىف اباذعالو امندلاىفادح هيلع ىلاعت
 هبملي مظعلا بنذلا وه ىتاثلا هجولا شحاوفلاو رئاكلا غلبب ملام ناضمر موصو

 ممللا ليقو هظدل ع 0 ىلع مل اموه ليقو هنه بوتيف ةرملا دعب ةرملا ملسملا
 . هناعس هلياو تنذ وهف ملا لف رظللا 5 ناف روغمم وهف دع ريغ نم ةرظنلا

 ماعأ ىلاعت و

 م لصف جم

 ١ وهوهللاب كرشلا رئابكلا ربك أ ءالعلا لاو ةريغصلا نع اهزيمتو اهدحو ةريبكلا ناسف 7
1 

 اهاوساماماف د ريغب لتقلا هيليو مظع م ااا هكرشلالأ كاعت هلوقل هيءافخال رهاظ

 رسلاو قحريفب متياا لام لكأو روزلا ةداهشو رنا برشو طاوللاو انزلان '
 نمكلذ ريغوابرلا لكأو فد>زلا نم رارفلاو ندلاولا قوقعو تانصحلا فذقو ”

 اهعأ فاتخمو اهبتاسع اءفرعت ماكحأو ليصافت اهلف صنلا اهب درو ىتلا رئابكلا ”

 ىه اهنم ةدحاو لكىف لاق اذه ىلعف الع ةيترملا دسافملاو لاوحالا فالتخاب

 ناكلا نع لكس هنأ ,سابعننا نع ءاحدقوانودامىلا ةيسنلاب رئاكلا ريك نم ”
 ع 0 00 5 3 1 5 :

 فالتحا 0 ا ةئامعبس ىلا هيلي برقا نيعيسلا ىلا ىه لاق ىه عبس

 هنع هللا ىهأ ىث لك سابع نا نع ءال ةريغؤصلا نع اهزيمعو ةريكلا دح ىف ءالعلا

 نع ضايع ىضاقلا ءاكحو ىنئارفسالا| قوما وأ ذاتسالا لاق اذه.و ةريبك وهف

 بهذوةريبك هللالالجىملا ةبسنلاب ىهف ةفلاخ لكن اب اذهب نولئاقلا محاو نيققحا

 رئا صىلا ىصاعملا ماسقناىلا فئاوطلا عيج نم فاقلاو فاسلا نم ريهالا '

 اذاوةمتالا فاس لامعتساو ةنسلاو باتكلا لئالد كلذ ىلع ترهاظتدقو رئابكو
 سابعنز انع ىؤرف اهطيضىف فاتخا دقف رئابك و رئاغص ىلا ىصاعملا ماسقنا تب“:

 هده نسل نعو تاذعوا ةنماوأ بضْعوُأ راب هللادقت بنذ لكرئابكلا لاق هنا

 طلاق ىلازغلا لاو امندلاىف دحوأ ةرخآلاف رامي هيلعهتلادعوام ىه ليقواده |

 راجل | ريغ نك ءرملا اماع مده ةيصعم كك هربم ا طبطق لماشلا طباضلا

 ارعشأ اك اداشعا اهيلع ”ىروتسملاو اهباكترا ىف نواهتملاك مدن ثادحمساوأ فوخ |

 ةبقاسع ةرتفو سفناا تاتلف هلع لمتامو ةريك وهف نواهتلاو فافحمسالا اذ 7

 كفشالو ىوقتلا .«٠ سلوتةلادعلا منيا ادهف ة.صعملاب ذذلتا صدغتت هد جارلا ع : مدن نإ

 قرفلاةفرعم تدرأاذا دعاوقلا هباتكىف مالسلادبع نب نيدلا نع عشلا لاقو ةريبكب

 اهاع صوصنملا رئاكلا دَساَفَف لع تفذلا ةدانقم ض سعاذ ةريغصلاو ةريكلا قو

 لاذ اقم ىلذأ تواسزاو رئافشلا نم ىهف رئاكلا دساقم لقأنغأ تصقن ناف ”

 كل ءأوأ ام كر ل م سا كل نم رئاكلا ند 1 هيلع تدان

 مم ميتيلا لام نم امهرد لك أ نم مظعأ كلذ ةدسفمنا ك_كالف هلتقب نا السم
 رامات م هلع عم نيإس 1| ةروعا لغ رافكلا لدول كلذك وب رئاكلانه ةنوك

 هنوك عم ردع ربغب فاح زلا موي 0 مظعأ هللا هع لا هييسأ ناف هئلالدب

 ظ «نمرل



 ا رباكلا ىلتح ند روفغم هناؤ رغد ولقامالا ف ملل الاون اصوصخ رئاكلا نم شحفامو

 لبق 5 مثالا رئاك نوذتحي نءذلا 2 لجو زع لاقف نيئسحلا صو مث ضرالا ىف

 ليقو باوثلانع ةئطبملالامفالا مساوه لبقو 0 ىذلا بنذلا مثالا

 ةفرامتم ةريكلاو ماث 1 هدجو رئافصو راك ل علقشل سنع مثالا ليقو لحن الام لعفوه

 ةعقاوم ريغنم هتيراق اذا اذكب تملا كلوقنم ةيصعملا ةبراقم ىه لبقو بونذلا

 شحاوفااو ربابكلا نم ممللاو ل

 ىنال و5 وهو ىهتني مث ةعق ول ولاعشب 3 بود مش ةلع ةشدحافااب زينا الآ ةيآلا ىعمو

 ءاتثييسا اذه ليقف ةينالازا مف فلا ردا

 ىللا صاعأأ نب ور هللا دع لاقو سايعنر ان 2 0 دهاعو ة هر ره

 مهمللاالا لحو لع هللالو# نع تائس اص وب ١ لاقو كرشاا نودام

 كك لاهو سابع نءال كلذ 0 لف 00 0 تنذلاب 5 0

 مل-و هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق

 وه يم

 للم ا,ملع ك

 املأال كلدبع ىأو ٠ اج رفغت مهللا رفغتنا

 هاملالا و علا نما لقرب ع ع نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هحارخا

 عطقنم ءانثتساوه ليقو ةماقاالو ةداعا هلز بالو .نيللا عب نيل ناجنإلا

 ليقف هانعمىف اوفلتخا مث شحاوفلاو رئابكلا نه ممللا اولعح ملو ممللا نكل ءزاحم

 نياسملل اولاق نيك رشثملانا كلذو مالسالاىف م ؤيالف ةيلهاجلاىف فاسام وه

 نب ددز لوق اذهو ةيآلا هذه لجو نع هلال زناف انعم نول سمالاب | وناك مهنا

 وحنو ةلبقلاو ةزمثلاو ةرظنلاك بوثذلا. راغص وه ممللا ليقو لسأ نس: دز تان

 ةناؤرلاو كشلاو ]قو شت ةراوعزأو دوعسمنءالوق وهو انزلانودوه امم كلذ

 لاق امن ممألاب هشأ اش تيارا نات :ق-اعن 12 قر ساعللا

 - نبا ص 50 هللانالاق سو هيلع هللا لص ىنناانع ةربرهوأ

 نانسللا انزو رظنلا ' نينمعلا انّرف ةلاخمالا كلذ كر دأب انزل

 نع فرخ

 ةأن زناسللاو عومسالا اههانز نانذالاورظنلا امهانز نائمعلا ةلاعال كلذ كردم انزل

 قدصيو ىنّثو ىوم باقلاو اطخلا اهانز ل>رلاو شطبلا اهانز ديلاو مالعلا

 ليقودصود هيلع ديعولا بتراموهو بون ذلا نه هباقع ربكيامة مثالا رئابكن وبنتح نيذإ 0

 | *شحاوفلاو ##كرشااواسنحلاةدارا لعمال اريبك ىلاسكلاو ةؤجارةودل 220 |

 قرد ريخ هنأ ىلع مفرلاوا حدملاوا ةفصلا ىلع بصنلا نيذلا لو مطقنم ءانثئسالاو |[

 | مق ظءام ىهو ةشحاف عج يال هنن وقع ماظعت تبنذ لكف

 | نم رغصو لقامالاىأ هي ممالاالا له رئابكل نم شخلام ىهل قو لاوقالاولاعفالا نم

 | ممللاص

 ٌ نه هدص مدآ نبا ىلع تك سلو .هيذكيوأ كلذ قدصل جرفلاو ىهتشتو

 هللا رك د لآ بنذ لك هنا ايهرحأ نيه>و ىلع ممللا 3 0 هدو اح 2 كلذ

 ذالك 1
 ( محأاو 007

 لد ) نذلا ءادعأالا

 رئابكلا ىا ( مثالا رئاك

 اح الاول
 راتصو ياك لك خت

 ربكيىتا|بونذلا رئابكلاو
 ىاىعو ةزجح ريبك اهءاقع

 (شحاوقلاو) هنمريبكلا عونا

 ه6 راكم نعشلام

 ةصاخاهنم شحاوفااولاق

 هبلع دعوأام رئاكلا لبق

 عرشام شحداوفلاو راثأا

 ىأ (ممللاالا) دحلا اهيف
 عطقتمءانثتسالاو راععلا

 رتاككلا نم قول رسال
 ةرظالاكوهو شحاوفلاو

 ةزمثلاو ةسمالا و ةليقااو

 1 نوبنتحي نيذلا 0(

 هللاب كرمشلا ىتعي ( مالا

 بونذلا نم متاظعلاو

 ىصامملاوانزلا(شحاوفلاو)

 ةزملا و رظنلا الا( للا الا)

 31 اهب ولي ةزالاو

 الا لاهو اهنع ب 1

 وِ وزنا
 ع س-



 1 80 رع ىلون نع ضعاف 5 ١

 جم( ,هنلم) اماكرلاو اننذلإ مهرايتخا ىأ ( كلذ
 ع 0

 اميزاعو قسعيلار «(نورسثعاا و عباسلا ايدك ملاخ اناع وه ىلإ ضدتعا

 5 9 3 ذإ د

 ءاولعام 2 اكد (اواع

 0 هيسوأ ءودلا
 !اىزحيو) ءوسلا نم

 هولا ل ا وطخلا

 تيسواةنملا هوا وتللا
 ىعملاو ىيطا ناكعالا

 قلخ اعا ل>ونع هللانا

 توكلملااذه ىوسوالا

 نيفاكملا نم ن6 ع

 لهأ تكالملاذا مم ىذا و

 رهقو ءاياوالا رصنل

 نذل ةدابعناو(نظلاناو)

 نه ىكالا) نللإ لود
 ًاش)هللا باذعنم (قحلا

 دمحعاي كهجو (ضرعأف
 نع ) ضر عأ(ىلوتنع)
 اند_حوت نع (انركذ

 هلمجإ ( دريملو ) انباتكو
 ام ( ايندلاةويحلا الا )
 لهجابأ ىنمي ايندلا ةايحلا
 نم مهغل٠كلذ) هاحصأو

 مهملع ةياغ اذه ( علا

 نا اولاقذاممأرو مهلقعو

 تاب مانصالاو ةكرالملا

 نو نال ال ةرخآ آلا ناودتلا
 عا ًاوه) دحتاي (كءرنا)

 ء ا( هليدس نك لع

 مق قنا 53 ) تاووتلاب كام هللو / 01 هيد 5 نع رعأ وهو )هءاحصأو لهاا ىددتم

 م
 ) ضرالاىنامو (
 ع
 لاقف امندلا ىف م4 سب 6 ةئلعا ديحوتلاب ' 0 اودحو ) او:دحا

 ا ىتس+ل !لاعالا بيسوأ مهلاعا نم نسحابوا ةنلاىهو قدا ةيوثملاب 34 يل

 رغص مث رشحلا ,هراكنا ىلا ةراشا هيفو اهلاولمعإو اهوديرب ىتح ةرخآلاب نونءؤيال |

 ناك اذا 1 نسل ء ا ا

 مذلا ىزعل ) هللادسع مهلك قلخلا نم

 ايندلا ةريحلالا هم 000 ع اصر ع 34

 : : عآوهو هاببسن ءلضنع رعأوه كب را ( 0

 : رالاقاموتا وعساقامهتنو) .٠ ١ ١ حا

 نظلاورعلابالا كردشال ”ىثلاةةمقح وه ىذلا قحلاناق يأ امش ع م ىنغيالنظااناو ا

 نبع ض عاف قهاهيلاةلصو نوكيام و تايلم#لا ىف ههةربعلا 0 ىف هلراشعاال

 ]17 رئاناف هنأشب ماعمنالاو هتوعد نءض ىعاق#امدلاةودكساالا درب لواث زك 3 نعىلوت

 مه ىمثم تناكثحارندلا ف كمهن |وهرك ذ نع ض ىعاو هنا نع

 3 للا نم مهغلبم # ةيهش اهنوكوا امندل 'سماىا# كلذ و لطابلا ىلع ارارصاوادانعالا

 لضنع لعاوع كبرن © هلوقو ادلب مهم *ر وص ا ررقم ضا رتعاةلخلاو مهطعءزواجمنال

 بيج ال نم
 ىفامو تاوعسلا ىفامهتلو وف تغلبدةو غالبلاالا كءلعام ذا مهتوعدىف كسفنسءتنالف

 هلثعوا ا هم نيدلاعز ماوي اكلمواةلخ ه6 ضرالا

 ةوعدلا هدي زب الم طع غابم وتم

 تيل نم هللا اهب اع ا ىا ضأ ىعالاب سمالل ليات« ىدتعا نع اعاوهو هليدس نع

 00 نذلا عر 0 00 كلذ و طظفحو ىدت 5 ع . لع دل 1 رمل

 أ لقو قحلاوه ىذلاملعلاءاقم نظلاموشالىأ 46 أيش قلانم ىنغيال نظلاناو ف

 قملال قو مهوتلاو نظلابال نيقلاو اعلاب ”ىئثلاَةَققح وه ىذلا قل اكردب اا ءانعم

 ىلوت نع ضعاف # نونظلاب جرحستال ةيهاالافاصوالانا ىنعملاو ىلاعت هللاوه

 مهنا ىنعي © ايندلاةودحلاالا درب ملو ف ناعالانع لبقو نآ رقلا ىنعي  انركذ نع

 ا آنأ مهلوقع ةلقومهلت 0 هي رملا نم مهغلبه كلذ له ىلاهتلاقف مهيأر

 هللا تان ةكمالملانأ مهنظالا اعلانه اوثلمس مل مهنا هانعم لبقو ةرخآلا ىلع ايندلا

 وه كيرذزا 0 ناعالاو نارقلان ع ا كلذىلع اودقعاف مهل نوعفشي مهناو

 مهلاعابممزاجمو نيقرفلاب ملعوه ىأ 45 ىدتهانع رعأوهو هلبسنع لضنع رعأ

 ضرتعموهو ءانغو هنردةلاكىلا ةراشاهذهو *« ضرالاىفامو تاوملاىفام هللو
 ع أ ع 1 597 احا

 مهمطعا ناك اذ قع 4 : واع اع اًواسإ 0 لا -- اا هأ قود لات و ىلوا اهب الآ ِي
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 5 ع

 ا ىزجنو 9 درعا |نما ولعا - ١ دكر ا اتا نيذلاى 0 هقعااع لو الك ىزاح

 ا لإ 3 1
 دار زاع لع ردشاع و ةنخلاب ىلإ عا 2 م61 اودحو 4 عا 2 || فدا نا للا

 | امو تااوعتلاق ام هللو لاق كلذلف ةردقلا لماك كمملا ريثك ن
 كا تك 0 3 ع
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 و ) مهكرش ىف ( اولع دل



 ملو

 ا

 0 سر موعدا مسا دا 337 بح لطب نست اوهام

 كد

 م (ىنعامناسنالل مأ) هباوامعي

 ١ ىلوالاو ةر> هلا هنلذ) ىنااوه نوكيا مهضعإ ىنك : وهليقو 0226 ىبرىلاتء>رنئاوهلوق نموأ مانصالا

 5 ىعت ال تاو م ىكع ندا ى ْن وةود و وهى هتءافش ىنثتال تاوعسلا ىف كلءنم كو ) ىنعن مال ىضتراو ءاشنم ةعافشلاوةوبنلا ىطعيامهف مكملادل يكلي

 مع افش ىنذتال قم هللا دنع مولع اقثنوحربو 1

 نءف مهلاموز 3 قنالا اةيعسأ ىه واني مهنم هدحاو ا

 نيذلا نا ١ ديحوتلاب مو (ىشربو) تا

 مهلامو )هللا تانب مهنواءجي (ىثنالا ةيمست ةكئالملا نوعسبل زةكم رافك نع توما دعب ثعبلا ( ةرح الا نو

 أ 0 نمل ) ةاخر ل ةعافشلاب هل 0 ) هللا 3

 ءانمئام لكس سل عشلو را ا نيهلا قممو 00 0 ناسنالل م

 ىلا هدنع ىلزا ىبرىلا تع>زنئلو مهلوقو ةهل آلا ةعافشىف مهعمط فن دارملاو

 ةرخآلا هللف ل اهوكو مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزئالول را

 مووت امهنم م هيلع معا نأ نحل سلو ديرب نأ ءاشرام [ىهذم ىطعي 34 ملوالاو

 عفشالو اك رعانش 0 ةكعالملا انمديثكو بع تافش نالت وع ! ىف كلم نم

 سانل!نموا عفشتنا ةكئالملانم «ءاشي نه وف ةعافشلا ىف هللا نذأينا دعب نمالا

 نيذلاذا 0 مها ديعل مانصالا مفشت فيكف كلذإ الها ءاربو ه ىطرب و هلعفشينا

 ا ان هوع“ ناب هي قالا ة مستوي مهدحاو لكىا هك ةككالا نوعسيل هدا نوم ونال

 0 0 غوضملاا# 3 ِِع

 هلنأ رفاكلا نظيأ ءانمم # ىنعكام ناسنالا مأ 3: ىلاعتهلوق د راهقلا دحاولادللالا

 ةرخآالا هلل 0 علو ناظياك ىهالا سياعأ مانصالا ةعافش نم ىهشو قا

 راتحا اذان اسنالا أ هانعم ليقو هنذانالا اك | ١ كا ميعفدحل كلعال 2 0 ىلوالاو

 امدلاىف ءاش نا كالذهلعف ىلع هبقاعي ىلواآلاو ة ةرخ ”الاهنيف ءاهشاو 2 : ام لع ادويعم

 ء 0 08 -_- 00

 ل مهدبعب نم ىأ# تاوعسلاىف كلمنمك و# ةرخ الا ىلاهلهما ءاشناو ةرخآالاو

 ىلاعت لاقف هنذابالا نوكتال ةعافشلا ناربخأ مث اهتراقح عم مانصالا عفشت فيك أي ُث

 ديحوتلا لهأ رم ىأ *# ىذربوءاشين 1 وِ هع

 هللا نذ اين ادعب نمالا ليقو هنعمللا ىذر عن اللا ةكئالملا عفشنال كنزي تسال لاق

 عاقدنا قع 4 ةتلاخ 0 !نمالا 8 2

 ه# ةرخ الاب نوئمؤيالنيذلانا #9 هلةعافشلاءاشنمل ةعافشلاىف ةكتالملا نمءاشي نمل |

 ىثنالاةيم-تب ىأ « ىثنالاةيمست ةكتالملانومسنل  ثمبلااو ركُتأ يذلا رافكلا نع
 تلق «ثانالا ةيعست لش ملو ىثنالا ةيىستا لاق اقناف هللاتانب مهنااولاق ثيح

 لكنا ل يفد 2 لانو زر تسال هولا ٍديلأ ظفالاادهو سنملا ناس هئمدارملا

 لك اوم دقف هللا

 ادلودلن ولع 0 هتلبىأ ع
 ثانالاب ها فى

 تان ةكمالملااولاق اذ هانا وا اةيمست هنومسي ةكالا ا نمدحاو

 اظااالا نوءينا ) لف ثاناق ةكالملا نا ك0 لدقو
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 ند كل ااهاأ

 نذلاالا نواوشام ( نظلاالا نوءش نأ 0 نامالو هع نم ( ,ءنم ) نولوشاع '

 مه ءافش ىنغتال منا زئم ولع ممةكالملا نا ىنعي# أيش

 م 22 رئاكل ادب ن ؛اسنالا] 0 ل الا امو ةزمهلا ىنممو ةعطقنملامأ ىه

/ 

 9 ءافشن

 ردا مهاب اوعفشول 0 رك و م رق عم ةكمالملا نافق همص ةعافشلا ل عأ ا ) ىخكربو ءاشب نع 1 15 ل كعب نمالا 8

 ةعافشلاق مهلل هللا ذأ 1 ملاو ة ةروسا نأ كمي ا اوعفش هي 1 3 2د- اذاال | عمق | 1و طق مهدعا 2 ند ١

 هاضريو هلةءافشلا» اكن

 هلوفشي نال الهأ هاربو

 ماتصالا عفشت فيكف
 الل نيذلانا) مم دبع هللا

 نومسيل ةرخآآلاب نوئمؤي

 دحاو لك ىأ ( ةكلالملا
 لينال( الة مهم

 هللا تانب ةكئالملل اولاقاذا

 مهنه دحاو لكاوم# دقف

 يد الأ ةيعسل ىهو ان

 اع ىأ (عن هه 0

 ىأ اهب ىرقو نواوش
 نا ) ةيمستلاب وأ ةككالملاب

 وه ( نطلاالا نوعش

 ما ( كيرشالو دلو هلل

 ةكم لهال ( ناسنالل

 نأ نوهشيام ( ىنئام )
 نوعفشي مانصالا و ةكئالملا

 ءاطعاب (ةرخآلا هللف) هل
 ةعافشلاو ةماركلاو باوثلا

 ةفرعملا ءاطعاب (ىلوالاو)
 كيم ند و ( قيفوالاو

 معز نم ) تاووسل | 2

 ا هللأ تان مهنأ

 نوءفشيال ) اش مهمعأ م

 نأ دعب ند ال ١ دد>ال

 نورتش نيش ريغب ىنءإ
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 0 رتاج ئأ راض ةماكا نينبلاركلو تآنمل اهلل مكلعَح ىأ( ىزيضةمسق اذا كلت قالا هلورك د أركأ) مهل ليقف نول

 0 وعنلا ىف ىلعف الذا .٠ ١ م ىعف ىريذض و 1 ورشا وعاسلاءزخل لا ةفاص اذ هربا هزاض

 2 11 مم ' كس ام

 7 : ١ مهلوقل راكن 1 3 الاهل ورك ذلا ملأ © ةبترلاف رخأتانم ىرخالاوا هيحانحب | ؟ نود سلا
 زمهااب ىزيض دوسو رج

 وهو ةكعالملا َُى اهوا هناش ن شا رك - اهنطوت -_-- مالا كو هلل تاآننذكت الملا ع

 00 ا« ىزيم ةحسفاذ مارش او اوال نواس اع ع ١ :تتامدل لعد ثم 0 5 ذا كلت ف د فاد د ثلا لدتلا 5 امد | ل ناس ع

 0 ند لس مالا هقالرح 7 ير روات اوما احا لا مووت ل اد
 نا هب ثعن ردصم هنا ىلع هلظاذا هزاضن ىم زمهاب ريثك نا ا افصو تأي ملرسكلاب مكنال تايم-# ةققحللا ف

 مكنال اهيلع اهنوقلطت ءامساالا ةيهولالا رايتعاب ىهامىا مانصالل ريمضلا هءامساالا ى
 اوك نماج اهلوفصت ى جااةفصالوا 3 م ولالا ىنعم م ماما سلو ةهل 1 اهنان ولوش

 اهقاقحم- ا رايتعاباماع تال !نوقلطيا اك رك 9 راو انتم

 كدذ اوه 1 ةيهاالا نوعدت

 اهل ةائأنم ل اهنم 5
 3 ِع

 متيم ىأ ( اهومتيمس )
 نسارقلاب اهيلا ب رقت نا قمتها م هداقتعأإلت ائمو اهل'زع ىزودااو امداع ىلع فوكءلل كلر 1 0 لاق ع

 4 ناطلس ن م م اه 0 0 0 86 ملئااه و قيمس ل وابا و مثأ) ديزب هنيمتو

 هيلع مهامنا م هوتالا هي الا ءاتلا, ىرقو هك نوعشإ نا هد نوةلعملا ناهرب ) 36 اهبدشلا لأب

 2 ١

 | نم مهءاحدقاوو# رهسفلادبو 0 #ن رفنالا ىومامو# او ادياش قح ١ (نظلاالانوعبت نا) ةح
 هولا ريو كناتككيل اوا لوسرلا 0 ىدهلا مير ّىَح هيلع مهامنا مهوتالا 0 ا | هي 5 ١

 | ليلخالاق ةئالثل تمنانهىرخالا ةثلاثلا لوقتال برعلا ناف عرشك | ام( سشنالا ىوهتامو )
 ١ 0 ةي الاف ل قورخآ لّقملو ير كلا ام هلوةك ىآالا سؤر قاذولاهلاق (| دقلو ) مهسفنأ هيلا

 ا 2:63 ةفس ىه ليقو ةثلاثااانمو ىرخالا ىزعلاو تالللا متيأر 0 هريدقت ريخأتو ( ىدهلا ممر نم مهءاح

 ' تذللا 'نآل .كلذو تن 1 رك ل ةرخأت لاةثااثلا ةانمولاةىلاعت | هوكرتف باتكلاو لوسرلا
 ىهوداج ىهف ةرح“ ةانمو تاب ىهف ةر ب ىزملاو ىدآ ةروص ىلع امص ناك ”ةاهردف ياك

 هلال شوا بارما تاع ا( نا مكلأ) هللازود
 ١ تاللاا نوعازلا اا 2 ”ارفألقف متالو رضنال املال ةدابعلل حلصتالابلا ملع | القال رار ١

 | نولوقب ةكك نوكرسشملا ناك ليقو ىثنالا هلورك ذلاركلأ هللا تانب ةانمو ىزعلاو [اهنوهركت متأو(ىئنالاهلو)

 هللا اقف كلذ هرك ىثنالاب رشب اذا مهم لجرلا ناكو هللاتانب ةكمالملاو مانصالا كشال اهنوضرت الو
 ١ سابعنبالاق 6 ىزيض ةمسقاذا كلت ىثنالا هلوركذلا ركلأ © مهياع اركتم لجوزع | ( ىذيض ةمسق اذا كت )
 10 1: كك ا نر اكتم كبرل رلملعج ثنيح ةرئاخ ةيقعأ ىعام / ىه نا ) ةرءاح

 | مككأ ىنملاو ةككؤانآو متن اهومتيعس مس ءامسأالا ف مانصالاهذهام ىأ « ىهنا ظ | ”-د ىزعلاو تاللا
 0 ةقيقحةدوبمعالو ةقيقح ةهل آب تسيلوةهلآاهومتيعس مانصأ ( ءامأالا) ةئااثلا
 ( ماكو متأاهومتيمس )

 اوووعتص لاشو ١

 < فنال ع وابا و منا

 ١ اهوعأر اذاو ةيؤرلا قح مانصالا 0 متيأر له

 نولوشاع ةدح 0 ةاطا نء اهم هللا لا 2 ةققحا ا نوكيا اهو ءالو

 ل ىديا# سفنالا ا 0 ةهل ؟امنامهلوق هى ا 1 نظااالان و. نا 3 ةهل 1 عا
 >- مي اظحرإ ثحب

 2 ا و داس نياك 000 ١١+ ىذلاو ,ماورش ىذتقع مدابع اوءذو ل قو مانصالا ةدايعنم ناطثلا جان زاموه 5
 2 2 ّْ 6 ْ 0 : 1 ' 8 0 مكتدايعب 8 دلال ام)

 هين ىدهل م 0 مهءاحدتاو اف ساعات ىوه هم اعال عرشلا 6 ةداملا ن نوي را ا( اهل 0 َ 5 ١
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 ااسدقملا ةرضللا كلتفو ماقملا كلذىف ]سو هيلع هللا ص ىنلا رضب لامام ىأ

 سو هيلع هلا ىلص هدأف صو اذهود.سعأام ل. ةوىأرامزواجالو الامثوانبعةشرشلا
 | ىثغي ىذلانااناق ناي الا ىنمهىف وهن عاام ىوس ىش ىلا هد تفتلي ملذا في رسشل اماقملا كلذ ىف

 و هيلعمللاىلص هيداناسب ةيفو هبلغتشيملو هيلا تفتلي ملىأ بهذ نم شارف ةرددلا

 ا 2 7 5 0
 ربعي لدتشي ملو ةرسسبالو دنع هلع تقليب مل سو هيلع هللا ىلص هنأ انغدرد أ ناهحو
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 | لوقملادف راحت ىذلا مهظعا| ماقملا كلذ اثبت سو هيلعدللا ىلص انيبنو هيلع ىثعو

 | هلع هلام انس ةوق لح وْع هللا ف صوق راصبالا هيف لعو مادقالا هم لزتو

 3 ىلاعت هلوقو مامر - غازام 0 ع ماقملا كلذىف اسو

0 2 3 
 ءرظن عطق لبدح ىلع 5 رهظو ةزعلابر 0 امهنأ كلذو اعوص ىدسو»د رخو هلوش

 ار
 رر

 تانآ م

 ,أ ل
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 ا نم ىأ 5 7 17 لقو هعوح رو ريم ىف 5-5 كن 58 ام دار ماظعلا لك ماض

 ريكلا 3 هد ل هدر كانآ

 9 ليرب> ىأر لاق ىربكلا

 ىربكلا كدر

 َن

 قو

 1 هنر تايآ قع ىر دفا لاق دوعسم نب هللادبع نع م ى

 1 اتاي( نم ىأر دقل لاق هنع ( خ خرا انح ةئاقس هلددروصىف

 نيا قلقا كس م اكو ذر ع لاق

 ؤ دق لسن زج
 ١فلتخا ضايع 0 ءارسالا ةلم لحو ْنع هنر 3 هيلع ا ىلص 0 00

 ةسن اع 5 كات ءارتسالا ةليل هدر ملسو هيلع هللا ىلص ل 0 ل اه فلخاو ف اناا

 0 نو بولا وهو ةعاجو ه ةرب ره ىلأ نع هلثم ءاحو ماسم مي ىف 9 عقواك

 10 ا نا نع 59519 نييلكحلاو نتدحلا نم ةعاج هك همااو



 ع ع . 5 3 1ك

 ىرخأ ةرم ( ىرخأ 4 مهتلاو ةروس ) ةلزل ) مالسلا امملع همس ليربجدحم ىأر ( هآر دقلو )

 تدصن و ةرملا عاقم تقف لوزللان بم ةلدف فى رخا لح 0 ىرخا ةلزن ةكعلو 00

 ود وىرملا ءالكلاو وندو لوز اضياتناك : من هذهيف ةيؤرلا نأب ارامثا اممصن

 دن دارملاو 0 ىلع اهيصنو ىرخا ةلزن الزان ءآردقلو هريدقت لقو قيسام

 مهلاعاوقث الخلا لع املا ىهتشي ىتلا ه6 ىهتنملا ةردسدنع ف ةريخالا ةرملانع ةسرلا

 مهنال قبالا ةرممش ىهو ةردسلاب تببش اهلعاو امن نم دعصيو اهقوفنم لزتئاموا

 ةنلا 25 ىوألاةنح اهدنع 88 ةعباسلا ءامسلاىف اهنا اعوفص ىورو اهلظىف نوعمتحي

 ريثكتو مظعت # ىقغيام ةردسلا ىمذيذا ف ءادهشلاحاوراوا نوقتملا الاى و

 هنولداجمف أىنءملاو هيءواداحامم كلذريغو قيرطلاىف انريعنع انريخأو سدقملا تيانل

 ليربح 0 03 0 ا 0 هلعومآ راع هعئدهدي, نومورت الاد>

 ةىع نبتسم ر وظف « هارد دنا كلذ وىرخأ وا نمال زاناملع قاخ ىتلا هتروصفف

 نع (م) ىهاملاةردسدنع ةعو ضرالاىف

 سابع نا لوق ىلعو ليربح

 ةازن ةحرع لكل نوكف تاولضلا دادعا نم. فيؤحملا ةلئسمل تاخر ةلثللا كلذ

 ار هآر دقاو 20
 ٠ . .٠ .٠

 لسو هيلعهتلا لص .ىثلل تناك هناوهىرخأ ةلثث ىنعي

 .٠ 5 3 و ا

 هناهنعو نبتسم هداؤش هءرىأر هناسايعن انع ىورواهضعبىف لجوزع هير ىارف

 ىرس | لاق هنع ىلاءتهللا ىضر دو« هنءانع 42 7 ىهنملاةردسدنع هي ةئيعبمأر “ ِ . 0

 | املاو ةفضانلا ءاىسلاىف نهو عملا ةردس ىلاهن ىهثا سو هيلع هللا ىلص هللالوسرب

 لاقو انه ضيقف اهتوفنم طيمامىبش اهملاو اهم ضيقنف ضرالانه جرام ىْش

 قئالخا لع ىهش املا ىدمرتلا ا شارفلاق ىثغيام ةردسلا ىشغيذا

 ةعباسل اءاعسل أ ىلا ىبدعص مث نيحع كافل عل ارءملا ثيدح ىو كلذ قوف مهل ماعالا

 لاق ةلمفلا ناذ اك اهقرواذاو رحمه لالق لثماهقيناذاف

 ىلاهرك ذوةعمباسلاءامسلا ىلااشب ج رع مث لاق سن أ ثيدح نم ماسهدا رثآفزؤ يملا 7

 ملا ةيدشل ا ا لاقمث

 اهشغالف لاق لالق ةلاك اهر 3 "5 | وةليفلانا ١ 5 .كاهقرواذاو ىب 1 راما ى ما ىببهذمث هيف لاقنأ

 لاقو 8 هنموطح * وب

 00 ل او

 اممم نأ 5 هللا قلحن م ددح أف ِث ريغت ا هللاروت ند

 ل ىو ا ةردس نع امك سابعنا انا فاس 0 لاله

 هع املاو شارع ذل ةلاج نصور ىلع شرعلا ل

 هلع هللا لص هللالوسر تكتوععب تااق 6-0 تن ءاععأ 1 لحوْع هللاالا دعا

 ا لاو ةينش ةثام راما نقلا لق بك ارلا ريس لاقف ىهاملا ةرد_س 0 سو

 كار فلا ةئام اهلط لل
 واو ناولالا مج نم راقلاو لاخلاو ىلخلا لمحت ةرج

 ىهو ضرالا للهال تءاضال ضرالاىف

 ىه لتاقم لاقو ىذمرتلا
. 

 3 0 5 روت أهنم توهطو ةقرو نأ
 فى

3 8 000 001000 
 وايضا سابع لا 44 ىوأملا ةنح اهدنع # دعرلا ةروسىف هللاهرك ذ

 هك ىثشفغامةر ردنا ىدي ثوب ذا 1 مل ودأ 3 ى ءايليقو ةكئالملا اوليريح ١ ملا

 | سعغ اهفلخامو قئالخلا ع
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 ا
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 أ
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0 
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 ظ

 ظ
 ا

 أ هحرخأ لالقلا اهرمث نأك بهذلا شارف اهف

 ةلزلا تيصن لوزنلا نم

 ةىموه ىذلا فراثلا

 هز 3 ف 2 رلل

 اييكخ ف تناكف لمفلا

 هيلع ليربح هيلع لزن ى
 ١ رح لون مالثسلا

 |تدعأ

 مسا ةلعفلانآل

 اهماع هآ رف ةسفل ةروص

 دنع ) جارعملاةليا كلذو

 روهجلا ) ىهتن1|ةرذس

 ءاوسلا ىف قرن ةرعش اهنا ىلع

 ش رءاانيع نع ةعباسلا

 60 ىعع ملا

 ك6 ءاضالا وأ كايخألا
 اه نركلا و ةنحلا ىهمنه ّق

 1 اهزوا , 1 لبق و

 ردا ىهت | مااو

 [4- ميسرالو مهريعو

 ىهنن لقو اهءاروام
 اهدنع) ءادهشااحا ودأأيلا

 قلاذللاىأ (ىو ًالاةنح

 لدقو نوقتملا املا ريصي

 ءادبشلا حاورأ اهلاىوأت
 (ققتيام ةردسلا ئقشذا)

 ىنلعي ( هآر دقاو )

 مالسلا هيلع دمع ىأر

 هداؤش هد ر لاش و ليريح

 (ىرخا اة رص لاش و

 ىلا ريع ىرخأ 3

 0 كس كبع ١ 8 عربخأ

 الك املا ىش ىلا ( ىعنملا

 لسع ىنو برقم كلم

 لك ىلع اهلا ىبأي لاو
 لس سس ىو برقه كام

 دنع (اهدنع) محءارولاعو

 ( ىوألملا ةنح ) ةردسلا

 معلا "0 امه 6 5



 ل اا ا ا ل ب يع : ساب ١ 1- ا ياخ ا اب 1

 ذأ خا ل0

 كلذ اذ لاثإلو كف ىعأ م

 ىنعي هف ىع هنال ايذاكناكل

 هيلش هفرعو هئدعب ا

 امزاىف كشيملو

 هناعس هللا وه ىفرل اليقو

 هبلقليقو هاون اكإما

 هنولدا# أ ( هنوراقفأ )

 قدح 37

 ةلد اهلا وهو ءارملا نم

 ةقانلا ىرسع: نم هقاقتشاو
 نيل داوعملا ع نمدحاو لكناك

 هنو رف هبحاص دنعامىرع

 بوقءيو ماخ و ىلع و5 ةزج

 نه ءارملاف هنولشلا

 ند هيفالو هم رف هترام

 |] (ىر ام ىلع) لاق ةياغلا ىنعم

 هيلع لوشاك ىلعي ىدعف

 هنورّدكأ لاقو اذك لع

 هتلسح لاه ا

 هلل دعتو هيدحح اذا هقح

 بهدم ىلعالا حصنال للعب

 سس رييصتلا

 داون (دا ٌوملا تدكااق ١

 ميسو هيلع هللاىلص 1

 ىأر ىذلا ( ىأراه)

 ىأر لاشو هباش هير

 هرم لاشو هد اوه هير

 2ث مس 16

 مالسلاهيلع ىلا ,مريخأ
 هاا با و اذهو

 | ( هنورتفأ ) لزف ءوبذك

 | (ىرياملع) اند دك

 هيلع د<*ع ىأر ركام ّ

 | هرشارمشب هيدج هيلدنو هتلاكم عفرب هنم هوندو نيتملاةوقااوذ قازرلاوه» هلوق |
 'الاكت هللاوالماربح ةروصنم هربصرب ىأرام## ىأرامداوقلا ب ذك امه سدقل باتل |

 | دنع لهن مث باقلاب الوا كردت ةيسدقلا روءالاناذ هل ءاكحاع هرصب دكا ىإ |

 هبلشهفىع هنال ايذاك ناكل كلذ لائولو كفىعا مل هآرال هداؤفلاقاموا رصيلا ىلا |

 ||| ةالصلاهيلع هنا هيلع لدبو ابذاك اليخت نكيمل ىنملاو هبلَش هآراموا هرصبس هآر 5

 ملو هقدص ىأ ا ”ىرقو ىداؤش ل يو كير 3 له لكس مالسلاو

 هقاقتشاو ةاداحلا وهو ءا1] نه ةياع هةولداصقأ 1 ىربام ىلع هنوراقفأ ٠ هيف كشيإ

 كوة و اكلاو ةزج ًارقو ههيحاّص دنعامىرع نيل داعملا نم الك ناف ةقانلا ىلع نم

 ا اذا همر ةازع نم هنودححتفاوا هتنرف هنن رام نم ءارملاف هنويلغتفا ىاهنورقفا |

 مصخلا ةبلغ امهلعش نإدصق دحاجلاو ىراملان ف ةيلغلا ىنعم لعفلا نيمضتل ىلعو

 اد مالا لعوب تنأ اهلخدت 7 ءابن الا لع ةمرحم ةنجلانا هيلا حو أ لقد هاركذ

 © داؤنلا دك امو ف لجو نع هلوق 6# ك
 ردو هقتحو هقدصلب ا ةنفأ هك ىأرامز# ملسو هيلع هللا لصد باق

 8. . .٠

 ىار اف داؤقلا ب ذك ام ىنعملاو هقدصلي هآ

 بدك اه أ ديدشتلاب“ فىر 5 أ اهلخد

 1 َر مدلادح دأٌؤف يايا 0 فئقخلاب ١

 وهو 0 هرعصل ل اعح ليقف ةيؤرلاىنعمىف اوفلتحا مث 0 ص هللاوه لق

 لاق ىرخ ح أدار 17 ردقلو 0 8 داؤفلاب دك ام سا عنا نع'(مرت سايعنبا ل

 ةشئاعو دوعسهنباو سابعنءا لوق وهو ليربح ىإر لشن

 كلاخا نب سنأ لوقوهو ةقضحا هنيعب 1 هنأ 300 تسع هداؤش 3

 ا ولاَق هم ركعو

 ةطصاأ لح وع هللان ١

4 
 وص

 لاق سابع نبا نع ةمركع ىورو لحلو ع هير كك نسحلا
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 ءارو ليتم ىسود ماكف ىسمومو د نيب همالكو هج

 ةيؤرلاب اد ىفنطصاو مالكلاب ىسومه ىنطصاو ةلكلاب

 55 هللا نا ا 5 لاقو
0 

 د
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 هينا لد هلا | لوسر را لو ١ ةشئاعتتاكو اذه. نملوطاب م ريل اهح 0 دو

 3 له هنأ ةشئاعل تلق لاق قو رمسم نع ليرب ربو ةيورمل 1ع 5 الالمحتو هير ١ اسو ةيلع

 بدك د قف: نهكتدح ن نم ثالثن د 0 افا ىرعش تقدقأ تاامتؤ كنار د2ىأر |

 ا دادر رع اص ال انك ردنالا ت

 ع باح 21 ا والاهتبادماكي نأ

 أرقم م يذك دعو 3 0 رادحممن أ تل نم

 نأ رشبل ناكامو ريباخا ف.طالاوه

 ضر أى انو سفن ىر احسن ادام سفن ىر 200 روما هال كرد

 نم كيلالزن ًامغلب لوسرلاابم ًا,تأرق رم 2 ذك ةفا م أمتك اد 2 د نو توك

 تاأسلاقرذ 3-2 أن ع( مإل ني اددعل نين هن روص ىف لب را هنكل و5 كرر

 هنوراقفازإظ ل-وزع هلوق#ءاراىنارونلاقكءر تير له , اموديلع هللا ىلصهللال وسر
 5 00 5 .٠ 7-5 3 جم .٠ ا

 فاصاولاف و هن ىرسأ نيد .ولداح مهمآ كلذو ىرءامىلع هنولدات أى 2 ىرام لع

 ع

 مانا ) ىاردقام ىلع ءهنوادامتقأ لوقت



0 
 ام هعاقسا ق.تحو لاصتالا ةكلم لش دودقملاو نودءزبوا ىلاعت هلوقك 0 ريدقت

 | هرامشاو هللادبع 4 هدبع ىلا 8 ليربح © ىجوأف ف سبلملا دعبلا نشب هيلا حوا

 | ميت هبفو ليربح ** ىحوأام 9 اهرهظ ىلع هلوقك امولعم هنوكل ركذلا لبق

 نباف ةشئاماتاقلاق عدحالا نب قورسم نع ىورف ةيالاءذه ىنعمىفءالعلا فاتخا

 | ةروصفف هيلأي ناك ليربج كلذ تلاق ىندأوأ نيسوق باق ناكف ىلدتف اندمثدلوق
 نيهجتلا راسخ قئالادف هيروبم خللا هيزوصقدرملا هده هان

 بذكام هلوقىفو ىندأوأ نيسوق باق ناكف ىلاعت هلوقف شيبح نبرزنعو

 ءأر ىرخأ ةياورىف داز حانج ةئاقس هلمالسلاو ةالصلاهءلع ليربج ىأر لاق

 ىندأوأ نيسوق باق ناكف ىلاعت هلوةىف ىراغتلاو ماسدجرخأ هتروصو ليدبج
 قفالاب هللاوتسا دعب ليدبج اندمث يالا ىنمم نوكياذهىلعف ىح وأامهديعىلا حو اذ

 ْ داو نيسوق باق 4 ناكف ماسو هيلع هللا ىلص تع للا دف ضرالان م ىلعالا

 هريدقتريخأتو دقت مالكلا ىف لّقو ةداتقو نسحلاو سابعنالاق هبو ىدأ لب ىأ
 هللا لصد نم لجو نع برئااند مث نورخآ لاقو وندلابيس ىلدتلانال اندف ىلدن مح

 نيا ىف درو دقو ندارأ نيس وق باق هنم ناكىّتح هر ََدَف ملسو هيلع

 بر رابلا اندوسنأ نع رم ىبأنب هللادبعنب كب رش ةياور نم جارعملاثيدحىف ةزؤعلا

 قدك سايعن ا نع ةلسى أ ةباور هذهو 0 نيسوق باق هنم ناك ىتح لدف

5 ٠. - -. 5 ٠. 

 لخافلاب هفىلاو ةاوه2# ةدايز هيف داز دقو كر ةهياور ند ا ثيدح نكد كعب

 1 تاق باهش نئثاك نينقتملا] اذافطلان "م ةعاج ءاينالادع ىور دقو ةفورءم ريع

 رخاو مدق كب رش ةياورىقو هب ىفأ اع مهنه دج تايم اة سس ًانع ىنعي ةداتقو قابلا

 -مق
 صقّقو دازو لمت

 نيت | نيب مها هءاتكىف قاادبع ظفاخلالاق ماسو هياع هللا ىلص ىنلاىلا لوزتلاوه | |[ ا 006 0 - ِ . |

 | اند ء كا مدلالاقو ثيدحلاو كي رش ةدابز نه لطغفذالا اذه 0

 | باق هئم ناكف دول ىوصهاؤ أ د لحو ع هنر ند ماس هماع هللا بص دع

 ليقو سايعنن!نع.ةياوزوهو: ه.ىرب ىذلا سوقلاو رذقلا باقلاو. ىدأ وأ نْرَسوَ

 زول
 ادازأ اذا انك برعلا رف نيفياللا نإ دلضإو ترئلادك ام ىلا ةرانشا دعو

 نارهاظتم امهناكلد. ناديرب امهنيب اقصلاؤ امهتتوّش احرخامهني دهعلاو ءافصاا دقع

 سعارذ رد ردق نيس وق باق دودي ليمللا لو ةيحاص نع امي دحاو لك ىاحي

 ققااعارذلاس وقلاو

 سامع نءا نعو 0 ا 00 ا هيلع هللا ىلص دو 3 هديع نا 2 هللا ىح واف

 فدر هياأ سو ميسو هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلا ليريح ل لاق |ىينع هللاى ذر

 ىأ هك ىحو َ 3 ترقأ لب قدأوأ سيش ساق نم اهب ساق

 ٠ م - 01 ع 5

 كلائمقرو هأ ود لأ ىو و امي كدحم ىلا هيلا ىجوأ ريم نب كايعس لاكو لحو 1

 | رادقم اسو ةياع هللا ىلض دعو لي ربح نبي ناك هن اربذاو سوقا نم

 | دوعن انااهلك اقف لاق ىركلا لير تا نع ىاردتل كؤك قو ىأراع كا

 ىك ١)

 نادقمو بغا ىلع اوطوح
 اذه نواوش معو 2
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 ةوقلا ديدكلا ) نيتملا ا دمنا ,اشخا هد> وف نمؤملا اماذ ىودحوللالا ةاعم لبق و هل احورش 1

 وذإ ةفص عفرلاب نيتملاو ءاخرلاو ةمعنلا نود ءالبلاو ةدٌشلا4 ارارطضا ةدحتوق تاكا امو ءاخرلاو
 3 5 . 5" ,ء 5 . 00
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 نودبعيلالا 9 نينمؤملا ن 0
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 لاتقلاب كلذ كاع غا مْ تغلباو تودعا دق اندنع نك مولع تناك 5 97 3 ض سعاذ 0 مهنع ل ١
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 ىهواهاندهمو اهانطس (اهاتشرفضرالاو) ضرالاو ءامملا نيبام نوعسومل وأ قافنالا ىل ىوقلا تل و ةقاطلا ْ
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 اهيلع اورةتستا اها دهم 7 اهانشرف ضرالاو 0 قزرلاوا ضرالانيبو اهي اموأ

 | *« نيحوز انقلح #8 سانجالا نم 7 22 للك نمو نك ىا نودحاللا هلو 0
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 * هللاىلا اورفف 9 ماسقن الاو ددعتلا لبشال تاذلاب
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 ىلا 8 هنع رش ناب حام مظعال دارفا # رخآ

 ديحوتل او ناعالاب هناقع نم

 00 4 نييه ريذن كيم ل اهلا

 ءاعسلا ةعسمللا ةيسنلاب ءاضفلاو ءاعسأنم اهب ط.كامو ضرالا تراص ثرح ءاعسلا

 قزرلاى أن وءسواهنعو كلذك ابان ىلع نو رداق ءانعم سابع ن.|لاق وةالفا! ىف الملا ةقلطلاك

 | اهاندهمو اهانطسب ىأ ةكاهانش رف ضرالاو :غىنئلاوةعسلاووذاناو هانعم لقوانةلُخ ىلع

 مكل

 | فيصااولي لاول هسلاورحلاوربااو راهتااو لدالاو رمقتلاو سملاو ضرالاو ءامملاك
 | ةداعسلاو رفكلاوناعالاو ةملظااورونااو ىئثنالاوركاذلاو سنالاو نملاو ءاتثلاو

 "دب مكلعا 98 ضداخلاو وااو لطابلاو قلاو ةواقشلاو

 اورفف دحمإبلق ىأ  هتلاىلااورفف ف دع١ ك.رشالو هلريظنال درفجاوزالا قلاخ
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 ا نيفلتتع نيعونو نيفنص ىأ# نيج وزانةلخ ”ىث لك و ف نكن ىأ## نودهاملا متفؤو#

 أاوث فىأ 5 نور ١ فا

 اورفف سابع نءالاقو هلذعاطلاو ناعالاب هداوث ىلا هءاذع نم اون رهاف ىأ هتلاىلا

 ناهربلاوةرهاملا ةزعملاو ةرهاظا ةع زع ىأ# رب لن دنم

 اهلا هنلا ع٠ اولءئالو وم عطاقلا

 + اهدا سرلا نيب ى أك نيم ل

 ا هنأ 1 را هودح 3 هير

 مل« كرسثا |نعىبااو ةعاطلاب الا دنءنييم ربذن هئمركأ ىف

 أ تادعورتل هناو ناعالاعمالا عف عفشأل لمع
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 ار دك كى
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 نيم فو ا ليرد رد ) هللا 18 4 ارم 7 0 عاش

 نون< وا ردحاس كموق

 ا ركل ىلا# هللا ىلا هللاىوسامت اورفف هللادع نب لهس لاقو ةتعاطب اولعاو هياا هئم

 اموات ةغلب

 ءاعملاءانب ٠م هلك كلذ

 قلخو اغا و
 اوةرعتفاور 12 07 جاوزالا
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 5-0 ( 00 "لاذخأ
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 نجرلاةعاط ىلا ناطيشلا

 مكلفا ) هيلا هاوس اموأ

 ارايدكالو لييم 0 كم

 هنممكأ ىنارخآ اهلا هللا عم

 ركتلاو ( نيه ريد

 ديعولاىف ةلاطالا وديكو تال

 لثم مالا (كلذك) غلبأ

 لكلا ةرانشا :كلذو: كلذ

 هنيملو لوسرلا مهب ذكت

 رف مث انونموأ ارحاس

 هاوق لجأام

 (اهان 0 رفضرالاو)قزرلاب

 ( نودهاملا عنف )ءاملاىلع |

 ”ىش لك نهو) نوشرافلا
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 -:ةاخ

 هللا قاخ اهف اوظعتن <

 اورفذ ( هللاىلا اورفف
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 هللا ةعاط ىلا هللا ةيصعم نم
 ناطشااةعاط نم ل لو أ 1

 هللاعم اولمحتالو )

 كللاقاك (كلذك ) اهنواعت ةغلب فون (ني.مريذت ) هللا ند



 1 رتتام ىنمملاو كلذ ريغوأ 30 00 تتفنو ىلب ىأ مرام لكود ( م هرئاك هتلءحالا 00 تل ند رذام)

 (ني> ىتح اوعتع مهل لف ذا م ةبآ (دوع ىو) هتكلهأ الا مهلاومأو م يسفلأ ن نم هيلع تبه"ىش نم

 ب اذعاا ( ةقعاصلا ممدخاذ ) هلاثت مأ ٠ نع اوريكتاذ ) مر ا ء اأوتمف ( مايأ ةثالث "1 اوعتك هلوق هريسفت

 : قطاعي ارا تناكابمال ( 1 نوراظنب و ( ةقعاصلا م. ةعص ردصم ةرااىهو ىلع ةقعصلا ةقعاص كلهم تاذذع لكو

 : ع اذا هد موقام مه]وق نم 0-3 500 وهوا بره . نورشعلاو عباسلا ءزجلا) ىأ ( مايق نم اوعاطتسااف)

 3 , 1 0 .٠ 0س صتئماوناكامو هةوفد

 لبلاوهومرلانه دامرلاك * ميهرلاك هتاعجالا 9 هيلعت سموك هيلعتنا ”ىشنمرذنام# ظ 3 اذعلا 03 ٠
 00 ل عع يللا دقو ساق ١ ل راد اوعتع ىلاعت هلوق هريسفل نيد ىتد اوعتك «لليقذا دوكىفو هتتفتلاو | 2 8 0
 «ةقعاصلا مهتذخاف 3 هللاثتها نع او ركتباف 3 مهب ر صا نع اوتعف قي مايا ةثالث أ ةلباقملا راصتنالا تمم ذا

 #«نوراظنب مهو 8 قعصلانم ةرملاىهوةقءصلاىناسكلا ًارقو ثالثاادعب باذعلاىا ا( ٠ هاربا ل

 ا ىلا ا هلوةك 6 0 نه اوعاطتسااف و رابنااب ةنياعم مت ءاح اهئاف 2 55

 00 ل فس خا ب وعلم لرقم رع لقو تياج | ىلا
 7 داو هيلع لد هلقام نال 5 موب انكلهاو ىا 0 موكاو ا هيد نيءنت# 107 0 0

 رباب ىناسكلاو 0 2 ىب ةءارق 0( داع لع ىلع افطع هع نولي نانو 28 مرق 5 00

 نيجراخ © نيةساف اموق اوناك مهنا # نيروكذملا ءالؤه لبقنم « لبقنم 9 (| يادبعةءارق هدؤيو ةيآ
 6 نوعسوملاناو 9 ةوش 6 ساب اهانشي ءاملاو له نايصعلاو زكا ةماقتسالا نع :

 ىأ * هيلع تنأ 'ىش نه رذنام 8 ارطم لمحنالو ار مقلت الذ ةكربالو اف

 ىلايلا كلاهلا ”ىشلاك ىأ ميم رلاك هتلع>الا مهماعنأ و ,4لاوماو مهسفنأ نم

 مظعلا هن ند كلامو هر نيتلاو رومقلاك ضرالا تاي نم سدو سبام وهو

 1 ءاضقا تكقوىلا 1! ىلإ 4 نيد ىد اوعتك م 05 ليقذا هو ىثو لب اذا

 (لبق نم) حون موقىفو
 ممنا) نيد 5 دملا ءالؤه

 نيرفاك ( نيةساف اوناك

 له بست(
 ةوقب (دباب اهانيط ):رسفب
 (نوعسوملا:او)ةوقاادنالاو
 00000 رادىف اوم مها لبق ةقانلا اورقع امل مهنا كلذو 0
 5 ةعاط نع ورك ىا 5 مر : 0 ع وهو عسولا نم نورداقل

 مث

 ةقعاصلاو باذعاا 0 لقو سايب ءنا لوقو توملا ىهو ةقاثاأ رقع كعب ند ا

 تس سيسي سم سس سس سس سا ص يس
 0 ىعم علا 3 ةقعاصلا مدخلا 9 7

 نم ر كرتتام ( رشام )
 وع ةسااف ع باذع كاذ #1 قوراترعو »كلن باع لع : 58 اوعاطتسااف ا انع تادعلا كل 1 1 تنأ ) مهلو ممم ( ىث

 حررل هيلع تلح( هيلع

 بارتلاك (مهرلاكهتلمحالا)

 موق ىفىأ ( دوت ىفو )
 ليقذا ١ ةريع أ اص

 كلت نم ضوب ىلع اوردقالو م. بادعاا كوز دعب اوماق اف ىأ 46 مابق نم
ْ 0 000 4 : 5 
 نو.نتع ةوق ,هدنع تناك امل.ةوانه نيءنتم ىا 00 د :م اوناكامو ف 0

 ىرق || مععتب قزركو , حوت موقق وب هانع و 7 رسل 3 "ىرق 6 حون موقو #9 هللاسعأنم

 * لبق نم نا حوت موق اتق غأو 9 ْ
 2 و
 ماوقؤ دوكو داع مهو ءالؤه لق ن "ره ى د

 - 10000 8 ع 2 . 5 ٠

 ءائدلاو 3 ىلاعأ هل وق ةعاطلا نع - ا 8 نيقساف - اوناك مهما 0 نوعرف
 دعب حلاص مهلا لاق ( مهل

 ' 0 ساس ىأ ةحلا نم وهلم < نودسوم اناو 96 اةزدقو ةوقبىأ © دياي اهات 02006 0
 ١ حتأ كا( نيحىت>) اوشيع
 مءاهسلا] 2 ةيهصلا (ةقءاصلا متذخاف ) سر سعأ لوبق نع (مهبر سعأ نع ) اوأف (اوتمف) باذعلا نيح
 هللا باذع نم اوهوش نا اوردش مل ( مانق نم 0-0 اف ) مملع الزان باذعلا ىلا ( نورظنب ,هو ) باذعلاب

 نا ) اص موق لبق نم ( لبقزم ) ,مهانكلهأ ( حون موقو ) باذعاا نم مهنادباب نيعنتمم ( نيرصتتم اوناك امو )
 نوءسومل انا لاشو ءاشنام اها ( نوءسوم اناو ) ةوش ( دأب ) اهانقاخ ( اهانذ. ءامدلاو ) نرفاك ( نيقساف اموق اوناك



0 

 2 ولو 2 رساتلا نود نوهاطا امم رب ريد عل ةمالع ) 0 ناذعلا نود هان دلل ةيآ) مهارقف  (امفان كا 1 انه نيؤسمر
6 

 ىسوم ىقاناعحو ىنءم ىلع 3 هيأ اهو 90 نك 7 وهلو# لعو 1 تألآ ضرالاىفوىلع فواطعم (ىموعىفو) ن نكنم 3 ءام ىهلق

 (ىلوتف) اصعلاو دبا|ىهو ةرهاظ ةححن ( نيبم ناطاسب نوعرفولا هائلس لادا «تادزاب.ءامو ااا هلوقك ةبآ

 (رحاسلاقو) داحو 0 لامن * م 0 اسنالا 9 ءلا نكرر ءامنكرل 0 هدون> نه هب ىوتتن اك اع 0 ( ناعالان ع صض عاق 3

 نم هيلع مالياع د أع تآ(مياموهو 0 ؟تاير ,اذلاو ءرونإ لاق خانت هدونحو ه4 2 هاندا نون ةعوأ)رحاسوه ىلا

 نمهؤملاق ءايسدلا ىضتقال كلذ ا فدع وهو مال_سالاو ناع اللا ذا ىلع َ

 بادعاا نوفا نيذلل 2 ةمالع 0 ا امو 3 رو 3 ةدحاو تاّذ ىلع ةفلتخلا

 نئنم دوسا ءاموا اهيف دوضنم ركوا راخالا كلتىهو اهب نوربتعملامهناف م الا ا

 هو3؟ ةبآ ىبوم قران اءحو ىنعم ىلع امفانل 5 !نضرالا فو لعل دك ىنوم فو 1

 تك ح يييسسل .. يعي

 ادراب ءام وان اهمفلع

 نكريام مسا وهو هدونجنم هبىوقتب ناكاع ىلوتفوا هينا ىأتو هلوقكديناعالا نع

 * نونموا# رحاسوهىا ه#رحاسلاقوؤ# فاكلامضب 'ئرقو هبىوقتيو “ىقلايلا |
 كلذ لصح هناىف ددرتو نا ىلا ابوسنم قراوآخانم هيلع رهظام لعءح هن 0

 مهانقغاف 6 ملاف مهانذينف هدو_دجو ءانذخلاف إف امهريفبوا هيعسو هرابتخاب ظ
 ريصغلانم لاح ةلمخلاو دانعلاو رفكلانم هيلع مالياع تآ :# ملهوهو ظرحلاىف |

 مهتكلها امنال اهقع ا هاوس مقءلا عرلا مهلع انلسرا ذا داعيفو وف ءانذخاف ىف

 ءايكتلا وا بونملا وا رويدلا

( 

 ىلع ماعأأ قالطاو ناعالا نم عأ مالسالا نال مسه وهوألا نمؤم نمام هنا اهيج

 ىهو 2 نوصتت م ا-هنالوا مهرباد تءطقو

 انك رثو وف امه وهفم داحنأ ىلع لدال اه نمؤملا ىعس اذاذ هنم مئامال صاخلا

 ا جا وجو

 5 3 دنا ع ام 8-6 5 5
 » ميلالا بادعلا نوئام .نيدلل 0 ةريعىأ هك ةيأ 3 طول موق ةشدمىف ىأا اق

 مهاذع لثم نوفاف مكلهم هللانا ىلع مهلدت نيشاخلل ةمالع ايف انكر ىنمملو
 ل -. 5 5 ع 200 : 5
 ذا 8 ةربعو ةيآ ىموم لاسراىف 5 كاف ىو #8 لحو لع هلوق 6

3 
 ْ رهاظ ةححك * ىأ 7 نيم ناطاس نوعر 9 كل كانا

 رحاسلاقو ذ مم ىوقتب ناك نيذلا هدون>ودعمجم 5 هي داك رب قف ناعالا نع

 «اييعلا 3 ردا ىف مهانق سغاف ىأ © 2 !!ىفمهاندينف هدونحو ادع نونوا
 ا : داعىفو 9 كلا تيداكتاو ةمورلا ىوعد ن 0 هيلع مال ع 3 تا ىأ ظ

 ريخال ىلا ىنعإ 8 مقعلا 2 ءاع ما 00 دع هبا اضيأ داع هذ الها ىو

 30 1 1 تاموهفملا قد اوك امهم وهفم دانا ىهت قال كلذو ةعرنأ نم ىلع مسملاو أ

 وهوتوخا هم“لاف هلوقى ١

0 

 ض سعاذ # هن رب ىلوتف 84 اصعلا ودل اكهناز < هوه## نيم اس نوعر 9 قاذانلس راذاؤت | ا 1 و 'اطاس نوعرفىل 1 ا

 ١
 ا

 أ

 ' ضرعأ ىأ *« ىلوتف 8 :

 فصو اعاو هداتعوهر فك ]

 3 مالل_سلا هيلع سن وب

 موالا ت تايحوم نال 6

 بسح ىلعو فاح

 ل اقم تاخا قداح

 مولمرفكلا بك ارف موللا

 ىلا ارو هرادقم ىلع

 كلذك ةلذلاو

 نملاح واولا عم ةلخاو

 ىقو) هان د افق

 ةريعصلاو

 رييضلا

 ريخال ىلا ىه ) مقعلا

 حاقلاوارطمءاشنا نم اهم

 كالهلا خد ىو رو

 رهظالاو امو فاتخاو

 ابنقلاب .ترربغت . ماسلا
 روندلاب داع تككلاعأو

 ايكرتو 1 اثنرو اروعاز

 ُّق اركان ىفعا ) امو

 هم الع (ةيآ) ل طوأ ) تايرق رق

 نود ذاع نذل ( ةريعو

 رح ًالاف(ملالا تاذعلا

 قو ( مهاعش نودتق الو

 نوعر رف ضعاف ( هنكري ليت ةححش ( نيبه ن ناطاس نوعءر , ىلإ ةانلسوأ 121 ةريعاضيأ ( سر

 لاقو ) / هدو هنكرب ىشسوعو 5 لاب ناع الا نع ؤ

 ملموهو ) را ) ميلا 3 ١ مهانق ىعاذ

 روبدلا عيرلا ىهو اهنأ مهل جرفال كال ( ميقءلا عررلا مييلع ) انطلسلا
0 

/ٍ 

 ( مهانذبنف ) هعوج ( هدونجو ءانذخاف ) قنتخم ( نونعوأ رحاس
 ) السراَدا ( ةريع اكل دوه موقق ) داعىفو ١ هسفل مولي هللادنع مومده ( 1



 هل 021 الو ةماح ةراشلاب ملسرأ (ن دواس رملااهمأ) متاسرأ ميفو م كتاطامو م اغا ىأ( ميظخ اف لاق )

 نيط وهو لجمكا ديرأ ( نيط نم ةراج مهيلع لسرأل ) طول موق 0 د وق كااطترلا اانا 0 ١

 ظ "اس

 ا 4. العل |ىهوةموسل |نم عم

 نم مسا اهنمدحا و لكيلع

 هكلم ىف (كي ردنعإ) هب كلبع

 مهام“ (نيف رسسمأل)هناطاسو
 مر مسج ِر جف

 : نداع مهاعع اك نيق رسم

25-1 
 مهناودعو مهفارسال قى

 اوعنتش مل ثيح مهلعفف

 ا مل مبألاع

 ةيرقلاف 0 نك

 م 53 اركذ اهل رحب ملو

 ىنعي (نينم والا نع )ةمولعم

 اندح و اف) هءنمأ نمواطول
1 | 1 5 

 (نيد-*'نم تيب ريع اهف
5 : 

 ةهضو تدب لها ريع عا

 ناع الانا "لع لكك

 مهناو مالسلاو ةالصلا مملعو هيلع 0 0 ناا ا 5 نولسرملاا اهيامك طخ اف لاق: نا دحاو مال_سالاو

  نيمرحم موق ىلا انلسرا انا اولاق دي هنع لاك مظع سمال الا نيم ةدادنلا نينزمؤم هوم“ ةكئالملا

 رجحتم نيط هنا ليجملا ديرب ا ه ةراخ مهيلع لسرأل زل طول موق نونعإ | (ركطخاف) مهارب (لاق)

 لسرتل ) طول موق نوني

 ظ دنع 00 هن دللا ىهو 7 7 1! 5 ةيعم وأ َه ةلش نال تع ٠م نم 3 وسم تا ا رنأش ره قش 5 [عءم - | حرس لعن لس 3 2 0-7 ٌ

 ١ || طولب نمآ نمم *© 00 5 ةمولعم اهنو 37 اه 1 رجيملو اهرامضاو طولموق |[ 7/0202 3 || ىرقف 6 ايف ناكنم انجرخاذ وه رولا ف دملا نيزواحلا 6 نيفرسملا كير ف سل رم اهبأ) مح

 ا 3 لدتلاو لسد ند تدب لها ريغ * ن نم تدب ربع أرق اندح واق :

 ْ 50- 2 اطامو نأ كل 0 كالهلا اومرتحلا ناكر

 الأ موقىا انلسرأ انا اولا نواسرملا ام ا :اشأف أ اطخاق لاق "0ك

 ظ ا 2 كي ةموسم 0 ”ةلاوهل 1 "ع سرس ةرلا نيمر<

 1 لدن ا !.ةو هناك ندرس أر خ اك اع 1ٍةَولعم | ْ 1 رع راح نم تسيأ 2 | ١
 لاا ىااخ آ 0 .٠

 1 ع 2 . 3 ١ || ( نيط نم ةراخ مملع
 ظ اهضعاو نونذلا ف رسأ أ ءرعاان نكرم ىفءي سابع نأ لاق نفر كتل ردع ف : ١ هرقل
 0 . 95 . 5 يام

 06 5 5 , 00 اللا 0

 | © تيبريغامف ادجواف نيتمؤملانم وله طواموق ىرقىفىأ #اهيفناك نم انجرخاف#» |
 : ا ااا ماى داوسلا ةطط2

 ا | راع الاي ىلاءثهللا رهقصو ا اطول ىعل 0 نيس ىو 3 تدب 1 ىأ ش

 : كبر لع كيردنع)

 0 0 ٌقاانم) طول تاق ( ابقناك نف انحرخات.) نيكرشملا ما ىلع 2 سؤرسسلا 8 0 كلام قات

 قأ تان ندى( اعف اندحواف) ندحوملانم هاثباو طواوهو نيب رقملا نم ( نيإسملا 9 ( ياله ربع ) تيبريع ( ْط
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 كلا يلا 0 2 لعألا كلنا يبلغ ركلأ ( ك1 الأ لاق ) اولعأي ملف ا
 21 ةككالم مهنا هسفن ىف عقو امهنع هللاىضر سابع نبا نع كمامذ ظفحمال كما_ءط لك أي مل نم ناف انوُخ

 : 21 ( لع ملأ هورثبو ) هماب يلو ماقف لقلا ليربح سم ليقو هللا لسر 1( فقال 0

 ءنَش ةرصلا جاعزلا لاق بابلاو ملفلاردنم ةعكىف (ةرصو هنأسما تايقان) رووا دنع قدما هبرشيملاو ملعيو

 تكسف ) انليواي 0 1 و حابعف تلد لوقو ةراص تالق ىأ نلكا لعحاشسألا لَكَ انوع حايصلا

 اهتيجاهمباصأ فارطابتبرضف 28٠# ره- ليقو ادب 4 نورسثشءااو سداسلا ءزلا ) طسبب تيطلف (اههحو
 ْ ع تااقو) يمتملا لمف

 ا (ميقع

 .رخآ عضومىف لاقاكدلأ

 ىلعب اذهو زوم انأودلأ
 لثم (كيذك اولاق) اهش

 هءانريخأو انلقىذلا كلذ

 هاربخت اعاىأ (كيرلاق)

 رداق هللاو ىلاعت هللانع

 وه هنا) نيدءبتستام ىلع

 ميلعلا ) هلعفىف ( مكحلا
 ىورو ىُن هيلع ىح ذاؤ ءام 4 ض

 ) ضرمعال هيف ةزم#هلاو اذ_.دح دارك رشم وهو هنأ قا © ن 1 الأ لاق

 رام تحال نأ راكنأللو ةمضؤان لوا هلاقنا بدالة رط ىلع لكأالا ىلع ثا م

 هنظا هماءطنع مهضاىعا ىأرا+ل انو ,ممرمشاذ ةفيخ منهم سج وأول: مهضا عا

 أ فذ ال اواتإ# باذءال اولسرا ةكئالم مهنا هسفن 0-0 رشال اًواح مهنا
 ا ممم ن نمأو مهف هدف هما قل ىت> ج رد ما هحان ل ادا 0 ا انا

 1 غلباذا هزاع ليكي 2 * ملع 0: ص و هيلع هللا ىلص ق ة*ء-| وه 50 هورعشبو :

 )| مهلا رظنب ةيواز ىف تناكو اهدي ىلا امنع هللاىذر ةرا_س 01 هنأما تاقاف 9

 لوا نا لوءفملاوا لا_هلا ىلع بصالا هلعو ريرصلانم ةعصىف # ةرصوف 00

 ا يوعتملا لعق امدح عباصالا فارأاب ةيلطاف 3 اههحوتكصف 3 زد ترخاب تايقا

 *# مقعزوجع تااقو 0 ءالا نم اههح>و تويطاق ضيخلامد ةرارح تدحولقو

 || لاق 8 هنانرسثب ىذلا كلذ لثم هي كيذك اولق هه دلأ فيكف رقاع زوجت انا ىا

 نيدح اهل لاق ليربح نا 20-5 اتحد هلوق نوكذ د أ 2 املا يكملاوهدلا ف هلع هل كرب اعاو 3 كير

 | ضرع ليقو لك الاىلع ,هثح هنادي. © 4 نولك ًاتالأ لاق 0 0 . ايفديلا ىعسلا 1 ٠ فقسملا ىرظنا تدعشسا
 ) 0 هي ةفخ مهنم يف رمضان ىأ هك سدح واذ مدح سم أب 0 نا أ هعودحاذاف ترظنف كدب

 06 عع اع لو اعيو غلبب ىأ 86 ملع مالغب ءورمشب و كندالاو 7 . هماعط ا مهنا ماعاملو هر ةقروم

 0 لوقكر» وهف تيبلاىف تناكلب ناكم ىلا ناكمنم الابق' كلذ نكيملل يق ه« هنأ سما تابقان إلف ' | مابالا نولزنيال مهناو ةكئاله

 | (نولك أتالأ) و 0

 || كلذولولوت تذخأ اهناىنءملاوةعص 1 دخا ذاك لش لقا لت :

 ١ لد و 0 تيان اج 0 اداب دارا

 م0 وو

 ىف ميهاربا رمشاف 0

 )ل ثرح ةفيخ ةهسفل

 ا مما نظف ةماعط ن ماو

 ميهارب اي انم ( فذتأل اولاق ) ا ربا فو اول الفادتمأ هيحاص مآاظرم لحارلا لك 1 اذا هام ناكو ضوصل
 (منأ سا تابقأف) قع وهو ربكىف ىف ميظع مل دلون ( مالثغب ) هللا نه ( هورشبو ) كبر لسراتا

 ىلع تبرضضو اهعباصأ فارطأ تءمدق ( اههحو تكصف ) ةلولدو ةعصيف ( ةرص ىف ) ةراس أما تذخأ

 ( كلذك ) هم ا مقع ْز عأ ( فقع زودت تلاقو ) امو ا اههجو

 10 نوكي اعلي ( ميلعلا ) ميقعلا ريغو ميقءلا نم دلولاب مع( يللا وه هنا كبر لاق ) ةراساب كا انلق و
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 !ز هن اد كلذ لبق ]تمل ةراس نال كالذو 2 زوعحك دلتأ هانمم 0 زو ْ

 | 6 ملعلا م 0 كنا كبر لاق كلانلق اك ىأ 4 كير لاق

 ةكئالملا نم 3 او مهااح ملع امل مالسلاو ةالصلا ءايلع ميهاربا 5 0 :



3 

 ضرالاىولاق الأ رابتعأب اهليقاع اهماظتناو ىجولاب هف رع اعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ماع نم سل هنأ لعدن شو

 هنال روزلاو موصلااك ةعاملاو دحاوا فيضلا (مهاربافيضثيدح ) ةيآ امو انك رثو ةصقااهذهرخآ ىفلاقو تايآ

 فضلا ةروصوف اوناك م م افيض مهلعحو ليريح مهر شاع ةعست ليشو اكلم رع ىفثا اوناكو هف اض ردصم كضالا :

 مهمدخ اجا لقو نوم ركم كه دايع لب هلوقل هللادنع ) نيمر ىلا ) كال ذك هنا بيب اوناك م 4ينالو وأ مهاربا م كل نيح

 رسفاذأ نيهر ا بصأ !تايرا ذلاوةروس) (هيل ءا ولخدذا) ى ىرقلا 6 2 0 30 لغو دا مهدخأو هسقط 1

 الاو ملأ ميهارب أ مار 5 0

 (امالساولاقف) لركذا رامايف |

 لعفلا كاسم ا ردصم

 ماسأ هلصاو هع هد تدم

 (مالس لاق) امالس مكملع

 عوف سم وهف مالس كل ىأ
 فود هريخ وءادتنالا ىلع

 ةلالدلل مفرلا ىلا لودعلاو
 ا
 ناموا كاسل كابا لع ١

 ف ا 0 ع ٠. مع فرءتلاك وهو مالسالاإع هناف مح ن نكي مالسلا نالوا مهفر»ملو مدآ

| 
1 

 0 هيأا هللا ىحوا هنا ىلع هببطاو ثيدحا نأشل يخفت هيف 7 ” مهاربا فيش ثيدح

 8 لقو اكلم شع ىثا | وناك لق ددعتملاو دحاولل قاطي كلذاو ردصم لصالاق

 1 0 ةرودىف اوناكمهنال افيض مهاعسو ليفارساو لماكيمو ليدبج

 1ْ فراظ * هيلع اواخ ذا هتحوزود فني مهمدخذا مهاربا دنعوا ىللاعت هللا دنع نيم ر كم

 | * مالسلاةؤت امالس مكملع ماسنىا كامالس اولاقنإإ# نيمركملاوافيضلاواثيدحللل

 ْ نسحا هتيحن 0 3 ب نا ءادتنالاب عفرلا للا هن لدع 0 مكيلعىا |

 | ىنمملاو ابوصت» “ىرقو لس لاق ىناسكلاو ةزج ًأرقو نيءوقرم اًئرقو مران
 ا وثب مهنا ن ءرظ هنال مهركتا اعاو نوركتم موق متنا ىا “ نوركتم موق ف دحاو |

 هوم ا ننحاب .2نأ أ 2-0 58 20

 0 1 100 | رداب نافرضملا بدانهناف هنافيض نم ةفخىف مهلا به دو 2 هلهأ اذ عارف 2

 هد 1 مخ || الا 20 2 ل ل ا هللا ند 2 4 :
 . نا وا مهيدبا نيب هعضوناب 5 مهلا هيرقف 8 رقبلا هلام ةماع 2 جم مياده . 3 0 ١ ١ ادمان | ا ل ا 4 3

 موف مالسلا ءلسلاو ماس ىلعو | 200

 1 7 متأ كك ) رك 1 ع اف ىرع لاب مهارب ااواح نب نيذلا دح داي كان 00 ١ 5ك هه 7 5 لو حسو 3-5 ْ ادع ُثدإ ها 95 || ملط ثد
 مث اع وفر فرم ا

 أ

 مهام“ لد 5 «ي نيمركملاو» دوه ةروسىف مهتصقو مهد كك ل

 كب حالا غارف) قلبا ارك مههاربافيض | وناكمهنال لدقو هللادنءاما رك ةكئالما وناكرهنال نيم 0

 00 لاحت مهمركا امالسلا د هيلع مهاربا ناللت و 0-2 -- 0 را ىلع

 ْ هللاىخر سابع نبالاقو مهل ههحو ةقالطو هسفنب مهيأ هتمدخو مهارق ليخت

 | لاق لاق ىودعلا عرش ىنأنء (قإ نيوعدمريغ اوناك مهنال نيمركم مهام“ امهنع

 أ ذا# هقيض مركلف رخآلا موبلاو هللاب نمو, ناك ن م ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 لاق سابع نب! لاق ركفرعنال ءابرغىأ ه#نوركشم موق مالسلاق امالس اولاقفديلع اولخد
 ليقو نادئتساريغب اولخد مهلال مهم 18 اعاليقو مهفرعنالموق ءالؤه هسفن ىف

 ع .٠

 فريضملابد انهو هفوض

 ع .٠

 رداس ناو هسعأ ىن“نا
 هب رعشي نا ريغ نه ىرقلاب

 هفكينا نم ارذ>- فضلا

 مهارا لام ةماع ناكو 3 5 خام ً. 0 1 ١

 ءاحت) ر ةبلا مالسلا هم هيلع أ هلهأ ىلإ لامو لدعئأ 2 عارف 3 ضرالاك لت ىو كامزلا لذ مههالاس ركنأ

 ( مهلا هيرقف نيعم لحب | لجن ءاخ رقبلا مههاربا لام ةءاعزاك لبق ايوشم ناكو ديج ىأ 6 نيمس لحما ءاخ
 _ مهحوتالو فيضلا ىلا ماعطلا مدقب نأ فيضملا بادآ نم اذه «هيلادب رقفإل

 ١ !افس ثيدح) 5

 ءه ناكلمو لير ري ماللس بلآ هيلع مهارب ما ىلع ( هيلع اولخد ذا) رعلاب مهن ر 5 | ( نيم ركملا) ميهاربا يف هايضا ري

 0 كلامهاربا مهيلع در ( مالس لفل - ع اولاقف ) هعم اوناك اكلم سشع انئاو ليربح لاّشو

 ميءاربا عجرف ( هلعأ ىلا غارف ) نام نزلا ث اذ ق"ضرالا »3 :ىف مهمالس فرع ىملو مهفر عل مل( نور كبه موق )

 1 0 ىلا ) ماا 0( فوشطلا لإ ىفعإ ) هن رقف 0 ىوشم ريغص ) نيعم لمع هفاضأ ىلا ( ءاجف ( هاهأ ىلا

 دال ىلا مهيدبأ اود



 (و) ربتين ءرظن نورظنت (نورصبت الفأ) ماهفتسالا فرح ىلع ماهفتسالازيح فام مدقتىلا ىضغب هلال فيمن
 ار مككلو كف ةزردتلاو هيفدءاحساللاق باممءلاىأر اذا ناك هنان سلا نعو تاوقالابيسهنال رطملاىأ (كقزر

 ةياودع ونامو امدلاىف هنوةزر "| زق شرعلا تن ةعباسلا ءامسل ارهظ ىلع ىهف ةنجلا ( ودعوت امو ؟ اياطخ

 لثم ) نودعوتام ىلاوأ قزرلاىلا دوءي ريمملا (قلهناضرالاو ءامسلاب روف ) ءاعسلاىف بوتكمرودتم هلكىتءلاف

 ٍإ لوجو مكقطت لثماقح قإ هناىا بصنلاب مهريغو م كةطن لثم ق>ىا قلل ةفص صفح ريغ ىف مفرلاب (نوقطنم 1

 ١ تابقأ لاق هنأ ىمصالا نعو ةددنعامو 07م 5- نكقمريغ 4 نورشءلاو سداسلا ءزلا ١) ىلا هتفاضال اف ن ل

 علطف ةرصبلا عماح نم
 ت امهلا نه هندرفناام عم هتلالد لدد ريظن.هلنانالاىفوالا ”ىثملاعلا ىف امذا تالا

 ّ 2 ١ 5 لاقؤ دوعق ىل ع 6
 طاينتساو ةبن ولا لاعفالا نم نكملاو ةيمسعلا تايكرتلاو ةيهبلا رظانملاو ةدفانلا

 د نم تاع لدار 8

 كلف نأ نب لاق 0

 هيف ل 2 وم نوم تالف

 نع لتا لاق هلبام الك

 مكقزر ءامدلاىفو تغلب

 هتقان ىلا ماتف كينسح لاق

 نم ىلع اهعزوو اهرف

03 0 
 هفيسىملادعو رداولقا

 رظن نوراظني ند © نورصبن : الفأ 0 ةعوتتملا تالامكلا عام“ او ل 2 عئانصلا

 باىعسلا ,ئسلاب ا ليقو 57 تايسأ 2 ؟ مكفزر ءاعسملافو يف ربتعي نم

 أ فتاتسم هنا لدقو ءاعسلاف ةردقم ةبوتكم اهباوثو لاعالا نالوا ةعباسلا عاوسلا|

 لع لوالا لعو أمل ريعدلاو ادع ىلعو 1 قطعا ضرالاو ءاعملا ب روف 0 هرب

 ىا * نوقطنت مكتاام لثم ةدعولاو قززلاو تايآلاسمانم ركذ املو هانوكينا

 هيصنو كلذ قةحق اوكشتالنا ىيش نوقطني مكناىفركل كالا 3 م ةطن للعم

 ليقو كةطن لثماةح قل هنا ىافودحم ردصل ف صولاوا قل ىف نكتسملا ممر !ء

 تاعح نااهزيح ىفاع ناو ىش ىنعع يل نااموهو 8 نك ريغ ىل !ادتفا اضال حفل | ىلع ىنبم 8

 3 1 اره ف هسا

 كانا لهون عفرلاب ركب ىباوىناكلاو ةزج ةءارقءديؤبو قل ةفصدنا ىلع مفرلا هلو ةدئاز هيسلس م

 نس هنو , . .

 : ديثرلا عم تحح الف

 نأ اذان قولطأ تدلل ١ دحاو لخدمنم برشو 0ك لولا طاق ليس در ' ليقو عئابطلاو ناولالاو
 كَ لقعلاو قطنلاو رصبلاو عهسلا تاودالا موق ىفعل ليقو نيابس 6-0 رو

 قرقر توصب ىلا مة نع
 ع

 ىناسعالاب انأ اذاف تفتلاف
 ىلع مف رفصاو لفت

 مكقلخ 0 ىجعل ِ نورصرتالفأ 0: مدآ نا ةعدوملا تكاح علان م كلذر ع ا

 أ بد_سوهو رطااوه سابع نسا كاق : ككزرماعسلا ىفو 0 ثعبا | ىلعهن ردقا وذ رعتف

  , . . 5 9 8 - 6 / 0ماأ - - 1 1 .- ١

 | لع وررتتلاو 0 باقعلاو باوثلانم ىنعي # نودءوتامو © قازرالا || تنرييف ةروسلا ارتتسا
 ع

 م 3 35 || د 3 7 5 5 هم . 1 1 /

 ا 3 قل هناضرال و ءاعس !|برو 4 0 لاعو هسفنب .ىلا و دنا - مر رانلاو ةنحأ ايضا حاسي لإ
 ع د 1 ا
 | هللاالأ هلاذأب 5 13 نوقطن مكناام لدم د هريعو قزر 1 نم رك ذام ىا

 ليثو ملكش كنا قلها هانعمو ىد الا ةطن قف هنع نحب د هش لق 3و

 لك نا ا 0 صضعب لاقو ةرو ورعد 6 رعت ىذلاك هدو>-وو هقدصو مانعمنا

 هسفن قزر لك ًايناسنا لك كلذك هربغ ناسلب اا أ هنكع الل ةسشن 8 0 قطخ فاننا

 كأنأ لع 0 ل هلوت دلع هريغ ل ناردشال هدأ ْ

 لاق م اح اننر اندعوام

 تاروث ]لع ل
 هنا ضرالاو ءامسلا ب روق

 هللا ناحمس إي لاو و حاصف قدك

 لدللابضغأىذلا اذنه
 (ثيدحإل ثيدعلل مخفت ( كانأله) هسفن اهعم تحرخو اثالث اهلاق فلح ىت> هلوق هوقدصي ملفاح ىتح

 مسق ىذأ

 رطملا ىدي مكقزر فأي ءامسلا نمو ( مكقزر ءاملاىفو ) هللا قاخ اهف اوركفتتف نواقعت الفأ ( نورصبت الفأ )

 , باقعلاو كاوا م نودعواامو 53 سلا بر ىلع مكفزر ءاملا ىفو لاو ةنحلا ىنعل ) نودعونامو )

 كل كتم م (قط) قذرلا م ةيكاش ل 0 نا ( هنا ) هسفن مسقأ ( ضرالاو ءاعسلا بروف )

 595 ١ (كانأ لع) هتلالا هلال ووش ( نوت“ مكنأام



 ىلع هلو.ح وس بيد 5 َقَح مهلاومافو 0 هم رو هللاب 7 روؤول

 02 ىديكسلا مورو لئاسلا ِ دنا ىلع اقافشاو
 لئالد. اعذىأ 3

 اهضعب عافتراو نينا وحدلا ن٠ تالالد هو>ووا ناويملاو نداعملا عاونانم أ[
 عئاصاا دوحو ىلع لدن عفانملاو صاوالاو تايفيكلا ىف اًماز>١ فالتخاو ءاملانع

 هللاىملا ابرقتمهسفنا
 نيققوملا تانآ ضرالاى و لاو ةقدصاا معقب 2 ْْن 0 ىذلا

 مكسفلا ىفو ىا © ركسفناؤفو ف هتحر طرفو هتدحوو هداراو هتردقو هلعو

 تلكو كيلعو تنمأ كرو تاس كال ملا قح ةعاسإ اووددعو قدح نودنااو

 تررسأام 0 تر تا ىلرفغان تكامكلاو تعصاخ كرو تناكلا)

 تأ الهلاال رخؤألا 5 مدقملا كنا ناعأت نإ هك دا تنلعأامو

 ْ نب ةدايعو 32 2©خ) م اعلا ىلعلا لال لودالو اسنان كريغ هلاالوأ

 هدحو هلال اللا ل الا ٠ نهرا اند لاق ماسو هيلع هللا ىلص ى هل أع نع تاق

 5 هللاو هللا ناح<و هيدا ربدق'ىش لك ىلءوهو دا هلو كلملا هل هلك شال

 او ناف هل برمعسا انك لاؤأ كرا مهللا لاقمت ميظع ءااىلعاا هللابالا ةرتألا لودالو

 شا لب الا نمراعت هلوقع هن الص تابق ىلدو

 اجردهب نواصيام هلا لبق بيصن ىأ * قح ملاومأ ىفو 3 لحوزع هلوق *
507 1 0 9 7 5 

 | 100 الك هين وام حو اافضهبنورشوأ
 :“ مورحملاو 9 منع بلطيو سانلا لأسي ىذلا ىأ ( لئاسال 8 ةضورفملاةاكزلا

 ساد ع نبالاق 0 ىفلا ند هيلع ركل موس مان +ااقدل س دل ىذلاوه لق

 ريذا ىو ئذلاو اوم لقو مهس مالا هون د ىذلا مورخلا امهعع هللا ىذر

 هعرز :بدصأ ىذلا ا ةحئاخ 0 لاس ىلإ أفتقد امورنا لبق فو ءاطعاأو

 كوام اوه لو ةران ماا و قز زرلا ىف مورحملا فراك اوه ل قو هتيشاملسنوأ هرمثوأ

 | توددملو هش ااذا هموت ند لحرلاراعت لا

 ١ داكالو لاسالا ل 2 ااول' اسلاب هن رق هن ال م ةع ااهنا را تبتاكملاوهليقو

 ف ربع ع ) انآ ضرالا ىو 00 لغقرتم هلنطغاع او ل اان ند

 :وةرعي نءذل اهللاب ىأ 4 نيتقوملل 9 تابنلاءاونأو راّملاو راختثالاو لاب لاو راعلا
 هلوذر ,عي نم ذل اللاب ىأا 0 ا 6 او رامثلاو ر و و ودا

 د مثةغضم مث ةقلع مئة فطن م 6 تالا يأ 3 مكسشضنأى و 9 00 همز اذرحإل هيلع نولدتساو

 0 90 دب رباممع هللا ىذر سا,عنبا لاقو حورلا شنت ن نأىلاامظع

 5 مر ,ىحدق ى

 نيناكم ع نم جوعودتلاو ناك سل

2 0 0 

 لاح ىلا لاح ف اهلقنتو

 اهرهاوظو اهنطاوب ىفو

 عئادب و رط

 ناهذالاهيفريممتام قلخلا

 زكرامو بولقاابكبسحو
 لالابو لوقءلا نم ايف
 فورا جراخعو قطنااو

 اهييرلو اهبكرتىفامو
 تكاراذلا َْن

 ةعطاقا|تانيبلاو ةعطاسلا

 ىلع

 راصبالاو عامسالا عد

 ملا بئاح نم

 م اهفباطلو

 اهعئاصواهرب ل

 حراو+ارئاسو فارطالاو

 لذ لم ل «ايماو

 نم ءاضعالا4 ىوس

 قئتلاو فاطءن الل لصافملا
 ءاح ىد اهنماسح اذا هاذ

 359 ىرتسا اذاو زدعلا

 نسحأ هللا كرايتف لذلا
 ريدقتلان ا ليقامو نيقلاخلا

 كفنأىف نورصبت الفأ
 َء 00

 ق ا هلاودأ ىقو ا

 د 51 َّق 092

 ىلا ( لئادلل ) امواغم

 ىذلا ( مورو )لأ أسسلا

 0 1١

 هكشيعم هن لع 0 0 وهمورج ,2ا 0 00



 ريسفل و مهلا اعأ ا

 اوناك 0 0 مه

 ) نوهعغلام لدالا ند اليلق

 دكوتلل ةدننمامو نومانب

 اسد

 ىنعااو ناكرب> نوءح#و

 ةشاطق نوءحمل اوناك

 ةيرادصهو أل يللا نم ةلئلق

 نم اليلق اوناك ريدقتلاو

 لبيللا
 ند الدب يوكل مهعوعش

 هنالالءاشال اوناكف واولا
 نم هلوش .افوصوه راص

 ءفاادبش نه جرخ لبيللا

 ةماقلل 0 هلعو

 8 ريق م

 ءالا نهذاياق هعوسص* ناك

 ةيفانامز نأ زودلالو

 نوءحفلال مهنا ىنع» ىلع

 هنويحو اليلق للدلانم

 1 لهعلال ةفاثااام نال هلك

 | لوقتال اهلبق اهث اهدعبام
 ' راحم<الابو)تب ضاماددز

 مهفصو ) َن

 نيدحت#* ىلبللا ن ويح مهناب
 ا اور مسأ اذا

 مناك نافل

 علو مام 1 مهامل ىف

 ا رقع مل مه

1 
 ةلسأ

 لدللا عرف الملق اوناك (

 الق لوقش ( نوءح#ام

 للا
 | (نورفغتسي ,هرامحمسالابو)

 نولصي

 م٠

 0م نو ان

 00 لدا |

 ادحتتما ةواصةشك دكت تدلحا مج ججر» جدو حج تمس هت ات:

 د
 د

 " هكتللاو انو حس[ مج ننشخ لةقشالا له 3

 أ

| 
: 
 ا

 كلاتنا دجلاكلو |

 (نورشعااو سداسلا ءزملا )
 ل حمو مهيأ مك ريس 1ك روكا للان 5 0 5 : اونا كلذ زهقاقهسال

 أ ةلودودوأ ةيرددموا الماق اءودض نوءع+!وأ لدللا ند ةفاطو نر ىا

 ااهذعام نال ةيفان ناوكنلا زو الو هيف نوءعكئاموا مهءعوجل لالا نم لدلقف

 ١ ىذلالبالاو لباقلا ركش متارتساو مههون لياقتا تاغاابم هيفو اهلبق ايف ىلء#ل

 . مهراحسالابو قع ام ةدايزو موناا ع .راونل وه ىذلا عودلاو تايساا تّقو وه

 د ' راف: سالاىفاود>ا اور مدأأ اذا هدأ 0 ورمروبعوءع* ةلقعم مهناىا ه6 ن )ور ذغاسإ

  كلط ءاقحا مهناب راعشا ريدا ىلع لعفلا ءانىفو ا مهلياىف اوفلسا 0

 نءاللق نوءاشاوناك ىأ ©« نوءحعم للا ند الياقاوناك 4 لاقف ماسلا
 3 نداما شا مف اولصالا مب "از ة.اوناك سابع نبا لو هرثكا

 ا ليدالا نه اليلق اوناك هلوةىف كل اه نب سأأن عو ياهطسوأ نهوأ اهلوأ |

 . اولصي تح نودانمال اوناكلبقو راد ما عيرخلا ءاكيأاو برخملانيب نولي ا
 ساتان هىأ الباق اوناكملوق ىلع. فتوواهلك اهوعصه ماعتت ألا لآل قو دقعلا
 . ةالصااىف هلك ليلا نوهوقيىلا ةتبااىلبلاب نودانبال ىأ نوءعفلام ىلالا نه أدتبامث
 ىفاوذخأمث ردا تكوزلا م6دابع اودهاع رىأ# نو رفغتسي ره راح#الاب و ل دابعااو ||

 افهتسالا
 هنوءانباوناك ىذلا لدقلاردقلا

 كلذ ند نورفغتس لد و ,ةدامعا| ق ُّق مهريعش م نو رفعت سإ ةانعد لقو ر

 ااا راحم#مالاب نولسعإ 5 لق هو لاللان 4

 ل لةماسو هيلع هللا ىل< هللال ومر نأ 25 ىلع هللا ىذر ةريرهىبأ نع 4 قر

 هل بع افىل وعدن ند لوقف ريالا ىليلا ثاثىقس نيد ايندلاءامس ىلا ةلا لك انمر
6061 00 0 3 1 1 

 لكذو كاملأ اانا تلا لوةق لاق مأ اسأو * هل رفعاف 3 ا ه.طعاف ىل امسإ نه

 ةرفذملاب

 مولظالو مدع ريد ضر نه ةياورىف دازو رجفلا “ذي ىت> هيفو ثردملا

 م7 لصف 0-0

 اكدر دلو اع رح [!«دالورال ناعم 5و تاقصأأ ثيداعأ نع ثيدحلا. اذه
 هلاثمأ ىفو هنف مالكلا كرتيو ليطعتالو ليوان ريغن٠ ءاجاك رع هنأرهريغو فاسلا

 لوقو»و ىناثلا بهذملا «ماسحالا تافدنع ىلاعتو كرام برلا هيزنتو هيناعالا عم

 ٌآ 2٠

 ىلاعت هللاو ماس>الا تافص نه لوزالاو دوءصاا 3

1 

 كلذنال ليالا نم ريخالا تلا هدم و فاطللاو ةباحالاب نيعادلا ىلع لاقالاو

 |ارثك ١ دفع وا راكطإ) و دعمك

 لاك هتنالا ةحرلاو ةفلاح ه1 نكت

 ماسوهيلعهللا لص يتلا ناكلاق امهنع هللاىخر سايعنانع ( ق) ماعأ

 مهريعو نيملكتملا ن . ةعاج

|| 

 هدا,عنم | امرقو ةيهلالا فاطلالاو ةج 0 نوكياذهىل اف كلذ نع سم دق

 كلذؤفو قلاعت هللا حر تاحعقنل ضرعتا| نعى رسما

 ةباحالا لول ةنظموهف ةرفوتد

8 

 تقولا

 ىلاعت هللاو

 دا كلو ٠ نوت نمو ضر الاوت أ ا 0 ديلا كل مجالا لاق د لتللا# نم ماق اذا

 دخلاك لو نصفن مو ضرالاو تاووسلا كلم تنأ نوف مو ضر ,الاو: تا اوىسااروت |

 ىذ قحرانلاو قحةتملاو قحطاكلوقو 3 كك[ اقلو قا !كدعوو

 «نودئلاوز



 كة ,واذكلا(نودار 1ل1) نع ءاىرح ىرجم كالهلاولتقلاب ءاعدلاهلص اول 0 )كون الاوخ ٠ م

 (نوهاس) ,هرمخي لهح ىف (ةرمعؤرهنذلا) نوصار1لاءالؤه لتقل يقهناك مهلا ةراشا ماللاو فاتخلال وقلا بام هر

 عقبامتاهنال نيدلا موب عوقو نايأ ءريدقتو ءازجلاءوب ىته ىأ (نيدلاموينايأ) نولوقف( نولئست ) هباورعأ اع نولفأ
 (نونتفب رانلا ىلع هموب رعق 5عارالا قسلااهيلع لدرء20لعش. باوملاىف مقاولا مويلابصتناو ناثدعلا اذورظنايح

 ىلع مهمونوه ىلع عفروأ عن 5 ريكملاب بصن هلحمو ةاجلا وهو نكمم ريغ ىلا هتفاضال 0

 ًادتبم (اذه) رانااىف مكقارحاو مكباذع اوقوذ رانلا ةنزخ ما نوذعيو نوقر م: نونتفيرأ ١ آ

 نينمؤملا لاح رك ذمث ان دعتاع - راذلاو ةروسإ اننناف كلوش امندلاىف -* 500 هزجس (نولرعتست هتك ىذلا) هدبشلألا

 تان> ىف نيقتملا نا) لاف |

 10و ' ىأ 0 ْ

ْ 

 لن 0 ناعالا نع ءا.نشانلا نودصت ا هزار مهو دع" ساكلا) كفا نم كل ا

 ىرح ىرحا لتقلاب ءاعدلاهلصاو فاتخلا لولا بانا : نعنوباذكلا نوصار م

 أ هناو سا اع نولئاغ 3 نوها_س : مهرمشل 1 له> ىف 4 ةرغىف منيذلا ب نعللا | أ

 0 اهنورب ثيحي 1 |

 ةير اا راهنالا ىهونويعأا

 نايا ئرقو هعوقو ىإ ءازملا موب ىتم نواوةيف ىا 4 5 نايا نواثسي
 امو مهنأال راسنا 0

 ) 75 0 5 ا 010001 عش ىا لاؤدلل باودح نوقر َ 2 نو:تشا رانل | ىلع مه مون 8 ا مك
 نم مهاطعأام لكل نءاباق نا ع مو نونتفب لع مه مون وهو فن نال 5 2 1 مآ ٠ م ع |١ ١هخفاندءال اراثلا من 1 :
 ة- : : لوقلا اذده مهاالوقم ىأا 3 متت اودوذ 0 عفرلاب * قر دن لشسو

 ندحا وهءنيضارناوثلا 0 و 5 5 7 2 ذإ : 0 | 2 7 3 2 | 3 - | |
 قيطلا ف ريعغلا م لاح ل1 6 * نوادحسل هن منكا ى : 1 . - 1١ تيرا ىىك وو نود كد للا اذه 7 - 2 0| 5 ىف وار ل عسسل ير دو عزرا وش ناكدلا | د2 1[ عسسل ا 1 ا

 لد يتكرر عما |
 ةللالوخم نق ( كلذ.|
 دق ( نينسحم ) املا ١

 نيذخآ نويعو تانحىف نيقتملانا  هتفص ىذلاو مكتنتف نم الدب اذه نوكيزا

 ىك مع نسح م ان انك نأ ا هد نيضار مه هاطعا امل نيلباق مه!ر مهاب ام

 0 وهو مهلا أ اونسحادق م نينسع كلذ لك اوناك مهنا 0 لوبقلاب قاتم

 7 ]| ةكم اقع اوىثتقا نيذلا نيا 5و ةوادكلا ىأ ة نوصار خا لتق ؤ هيناع الا
 ل رقلاو مالا هيلع ١ 1 2 : ر 0

 ا ةنيكلا مه لبق 3 كد ع سانلا اوف رصيأ ءاسو هيلعهللا لص ىبنلا ق لوقلا اووسنقناو
 هللا متءاف روزلاو ىذدكلاب

 ٍ ١ 0 ًانءنولف انوع 2 ؟نوهاس## لا يحوىعو ةلفغىف ىأ ةرغىف مهنيذلا»
 ((نوطارخا نن) لاقف |

 1 امر ا نولوشى أك نيدلا وب ناين واكسب ةهنعباقل|باهذو ل نءةلففلاوهسااوةرخ ملا
 مورَك ون نواذكلا ن «.ىأ

 6 6 و ا 8 . 95 . 7 ١ 0 , 35 1 ١ هءاصعأو ةريغملا دبل | 1 ىأ هك رهموب 0 ىلاءت هللا لاق ءاررشإو امدكت ةم ةمامقلا مون ىنعي ءاودلا 0 ىه داب

 ١ وال | ىأ © نولجتست هب .ثك ىذل اذه 9 مكباذم ىأ 4 مكتتف اوقوذ رف رااةزخ / مهالوقتوامنويذعيو نواخدي ىأ 5 نونتفرانلا ىلع مه مويى ءازحلااذهنوكي .
 احل ) 06 ١ ٌ ا ا نينا نا 0 كاس اوت . هايتك ل

 ىلامتهللا لش دمك ناعالا || يي 3 و 2 1 00 ا
 نا تاور بس [سس 2222222-2-929
 ىلع مه ) ةمايقلا موب وهو 1 لاق هيف تذمن ىذلا ةماقلا مون ' قم ( نيدلا مونإنأ ) موز ود دعابأل

 0 ) ةيئابز لا مهل لو نور رالاىلع لاو نوذعي راثااىف لاشو نوعدني لاغو نوقرح ) نونتش زاثلال

 آكل ىأ نادؤلا لقيم نيب 00 ولعتستوي مك ىذلا )باذعلا (اذه) ىيتشنو ركباذعو يق رح (مكتنتل
 ك0 ل هل ماع ( ويعلو لا (بانجفف ) شحاوفلاو كرمشااو رفكلا ( نيقلانا ١ لاقف هءاصأو

 باوثلا (كلذ لبق اوناك مهنا ) ايئدلا ف (مهبد) ره سحأ اع نيلماع لاشو ةنخلاىف مهبر مهاطعأام ( معان آام روض
 لعفلاو لوقلاب امندلا ىف ( نينسحم ) ةماركلاو |
1 



 دى” |
3 

 )ا أ ةيضار ةشيعك قداصدعو (قداصا) ثدبلا دوعوملاو ا ةلودوهامو مسقلاباو> (نودعوتام نا)

1 3 3 0 : 
 ام لثم ةنسللا قئارطلا (كبلاتاذ) رخآ مق اذه ( ءامحلاو) ناكل (مقاول) لاعالا ىلع ءازألا(ندلازاو)اضر

 اكءامسلاةقلخ نالاقو قرطو ةقرطك ةكيبح عج ه رسكتو هينثن راب ا رعشا!كبح كلذكو خرلا بوبه نم ءاملا ىلع

 رقلافو نونو ىعاشو رحاس لوسرلاىف مهاوق - (فاتخحم لوقىفل مكنا ) كابح عج اهموجن اهكح نسملانعو
 ام . ِِءع 00 : 1 ِِع

 اوسرلاوأن رقالريمصلا (كفانم هيلو دع هنعكفوي) ؟نورسشء لاو سداساا ءزلا) نياوالاريطاسأو رغشو رح“
 ع

 فرص نم هنءفرصي ىأ

 ا فرصيو أ رظعأو هئمدشأ

 ا ّى : 2 ا , 3
 َ لدت_سا هل اك مسقلل باو_ح 3 عقاول ندلازاو قداصل نودعونامنا © رطملا |

  دوءوملاثعبلا ىلع هرادتقا لع ةعسطلا ىضتقل ةغل ىلإ ةضخأأ ءايشالا هذه ىلع هرادتقاب

 1 يك كنخحلات اذ ءاىسلاو 0 لصاخلا مقاولاو ءازذا نيدلاو ةيردصموأ ةلودومامو

 تت وى | ةلوقمملاوا و 1| ريسم ىه تا ير ا وئارطاااما دارملاو ٌوئارطلا تاذ ا
 قباسؤ فرص نم هنع

 1 : ب
 | اهتيزتاهناوا قئارط اهلناف موحتلاوا فراعملا ىلا ان لصوتتو راظنلا اهكلست ىتلا | 1 5 الزيمل اهثيعىاهللا ع
 | مهلوق وهو ل وسرلاىف فاتمع لقى مكنا ف قربا ك.للاو مناك كبحلاو ' ل لاك كيلئاو كالاك كبللاو لبالك كبطلاو لفقااك نوكسلاب كيلا ”ىرقو | | لثمو لاثك كابحوا قرطو ةقيرطك ةكيبح عج ىشولا قئارط ىثوملا نيزت اك ىوءربال قل انع كوفام

 | نيدلاماوا ة.ءامقلاوانآ رقلاىفوا نونحم هنا ةرانو رحاسهنا ةرانو ىعاش هنا ةران
 | قئارطلاب اهضارغا ىنانتوا اهفالتخاىف مهلاوقا هببشت مسقلا اذهىف ةتكتلا لماو

 #2 م 7 3

 ٠ 3 _ 0 يا 0

 || ريعصلا ةنع قرص 1 كفانم هنعكفؤي هذ اهتاياف فالتخاو اهدعاس وف تاوم-ا |

 هنم دشا فرصالذا فرصنم ناعالاوا نآرقلاوا ؛سو هيلع هللاىلص لوسرال تق طرت
 نوكينازوجو هداضقو هللا !ءىف فرص نم فرصيوا هيلا ةيسنال فرصال هناكفذ

 تنل 8 1 1 ١ 0 ا 2 7 8 3 دحاح يام و كاش
 هلوقك ةيلاسلو فلتخا لولا نع كفأ ند كفا ردع ىنءع» ىلع لوقا ريدك 7 ١

 ,سعايا رارقالا نع كفوري
 برشنعءعو لكانء نوهن

 عفلاب كفا ”ىرقو امهبسبو اىهنع ميهانت ردصي ىا ٠ تبان( نودع ونامل
 3 ناو) ناكل ( قداصل )

 ءاضقلاو باسجلا (نيدلا

 ( مقاول ) هيف صاصقلاو
 تاذءامكلاو ) لزان ناكل
 رخآ مسقاذهو (كيحلا

 كبحلا تاذ ءاعسلاب مسقأ

 ٍِ 6ع 3 3 - 7

 ةمامقلا مون باقعلاو باوثلا ندم اغا 9 نودعوامنا 2 ىلاعت لاف مسقلا باود ْ

 ِ مناكل ىا © عقاول ج ءازلاو باسل اىأ 2 نيدلاناو #8 قَح ىا قداصل | 5106 ا 00 ل هاا أ ع -

 نسحلاقلخلا تاذ سايعنب لاق # كبنلا تا ءاعسلاو  ىلاعت لاقفرخآام-ق أدتسا |

0 

 باوحو سانلانم اهدميلىرتال ابكلو لمرلا كبحو خررلا هتبرضاذا ءاملاكرحك |
 1 2 7 0 3 هي قت كي ا 0

 5و نا راق ىعل 5 0 لوق ىف ِظ هلام لهأاإب ىعإ 5 مكنا ا هلوقمسقا

 هللاىيصدحىفو نياوالاريطاس أو ةناهكو رحممنآ رقلا فنولوت خو هيلعهللاىيصد# (] لاجلاو ةسلكا كلذ

 لاشو قرطلاوءاو:سالاو

 رمقلاو سمكلاومومملاتاذ

 كبك كيملا تاؤلاقو
 عرلا هتبرض اذا ءاملا

 «ناعالا] كعل امس احس ىعل 2 3 غرد دوا دعح را (ترحو 2 هيضسسلاد نفر : و هاعالار  ةيانلأ ءاكلا راق ديننا عرد كك وأ ديلا ريعلاكةنوألا 2 رلإ ةتفنتاّذأ: لمرلا ععاعوأ

 . 9-3 . - - ع - -

 هنع كفؤ. ) ١«ءبّدكمو نآرقلاو مالسلا هيلع دمعت قدصم ( فلتخم لوقىنا ) ةكم لهأ اب (مكتا) اهب هللامسقا

| 
ٍْ 
ْ 
 ا
| 

| 

 ظ وئارطلاتاذ ل قو نةتملاناينبلا تاذلقو موجصلاب تكبح ةنيزلاتاذ ليقوىوتسملا |

ْ 
1 

ْ 

 قدكمو قلشم كا ا لو" ىنأ ىل دو نونو نهاكو رعاشو رحاس سو ةيلع ظ

 ا هللادمر> نموهو هب ذكي ىتح فرص نه هب ناعالا نع فري ىأ# كفانم هنعكفؤي 4 5 . 5 1 ء2 أ يع لك

 ٍ دارا اذالحرلان ولت اوناك معا هانعم ل قون ا رةلابو ماسو هيلع هللا لصدم<<* ناعالا

 نءعدهنوف مصيف نونو نه كو رعاش ورحاسهنانول وقف ماسو ةيلعهللا له دمج ناع الا

 .٠ قى 8 8 3 4- 0
 . ىذا نع فرص دق ند ( كفأ 595 نآ رقلاو سو هيلع ىلاعت هللاىلص د نع فرص

 ِ 5 1 . 4 0 ل 7 . 0-0
 5 ع نمادا اوؤرص جاحتحا اما ةساو هكمو فلح نب ةهاو فلح نءىباو ماشه نب لهحوباو ىوزذا ةريغملا

5 
1 
١ 
1 3 

 ر, ديلولا وهو ىدهلاو



 0 ت00 ءاذلاو ةروس

 ءاهق لماملاو ر اعف (] ور 00 0 ىف ءاثلأ ماعذارو

 ايراحلا:) ت 0 لوءفم (ارقو) رط
 ايرا ذلاوةرودا لا لوو م ريغو هك را قازرالاو راك 0 2

 0-١ نسا وهيكم تاير راذلاو ة تزودس 5-4

 6 0 0 هدا مدس رح

 اف) ل 8 7

 ةلوهش اذا اذ ايرج(ارس) كلفلا (ت

 لالا رش ىلا تان سالف أ دالؤالا نرد ا

 اردو هم“ اذن م لا ذلاف ءاتلا ماغد هاب ٠ ردو

 ارقو كرو كلذ باردس او نبا 2 ءامسنلا ا باوعملا كارا

 2 اره تايراولاف ف ردصملاب

 ىنلا بك اوكلاوا اماهمىف

 ورعوا ارو مهديغو دكت الملا نم

 حايرلاوا راطعألا ةلماللا معلا

 لو ةيىسل لع

 ةيراخا حايرلاوا اله_س رتعلاف ؤ ةيرالا نف_كلاذ

 أ
7 
0 
 لو 5

 ا ر>ىا ف 0 هود رددعم ةوص اردنو ١ مازاتء قى

 رومالا مسقت ىتلا ةكنالملا 4 0 تاروعتلاو وف رساذ قازرال او راطمالا نم

 بارسان م اهريعو مهء*ااموا اهربعو

 توافنا!نماهن» ام زامتءاب اه ماسفالا بينرتا ءاغلاف ةفلن# تاوذىلع تاج ناز بالا

 ةرالا اوددب كلذ خرلا اذا لاءغالا بينرتا ءاغإاذ الاو ةردقلا ناك ىلع ةلالدلاىف

 مسقتف هب تما ثرحملا هل ةطساب هد ىرت# هلمعف ااصم دقعنل ى َح ولا كا

 1-3 أفرح نوثالبو ةعسو ناتامو فلاو ةلك نوتسو .--

 5 قد اسهم 25 2---

 تولمادطاو 8 بارتاا 000 ىلإ حابرلا قع 3 اورذ تايراذلاو# لحوزع هاو# ع
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 لاو ثعبلا هندارملاو ةرعمصلاب ا ١ 12-) هالة دعا د مصل دا مون ند لد ( مصلا نووي مون)

 ةاراصم ىأ ا انيلاو ) امدلاىف تك ىأ (تيقوألاو واللا (يحنن كانا ) روبقل نم (جورال امو. كلذ)ءازخلاو

 ا!عودص نم ىنوملا جرف ضرالا عدص"ىأ ( مهن ضر الا) ديدغتلابمهريغو ور وأو ىف اد افقخ (ذ ةةثمون)

 ميدشو نيه ( ريسي انيلع مح كلذ 50 ؟ ريم نيع رسم 00 أ د تاروز كاف لاح (اعارم)
 دمصحمس» جاسم

 لكي رق ناكم نم وف ءاضقلا لصأل نق نا نك سعأب هلا نا ةقرفن لا روءشلا و ةقزقملا مووطلاو | صاص" حالا لعلد فر طال
 سعاالا كل ءاسيدسأالا ا

 ىذلا رداقلا ىلع. الا مظعلا
 ب ىلا ةيناثلاةكفنلا ةوصلاو هدم لد م ةوعصلان 0 00 ,كاَمون.ةيلع 8 0

 2000 5 5 0 0 ناش نع ناش هلذ_ثرال

 ) نولوش اع رعأ ني )

 ١ ءادبالا ىف نكري 1 2 اعالاىهلءاو ءاوس لعلكلا ىلا هوو وادب لص ثيح 0

 ا
 أ

 ْ ءاعسا نم اب ا كج ا هلا موب كلذؤإت ءاز 2 ثعبا اهندا رااوةحعصلاب قادم

 | ءازجلل هيريصملا انيلاوؤج امأدلا ىف # تدعو 000 لاق دقوةمايقلا مو 0
 ا مي كل اتقو كرو

 هللاىلض هللا لوسرلة لسنا

 امو ) !سو هب تنأ !سو ةيلع
 رطيسع هإوقك(رابج مهيلع

 ضرالاإ# نيثدلا نيف: ورعوباونويفوكلا أرقو ققشنت## ققشت مبلل ةرخآلا ىف
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 ىنءع نهناف اولخدا م1 ل 55 لكك هو دا يت دمر ءان ع ا
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 ردصم وهو ( دنع لد ىلا ليوا كب لح كاك رداصم ا دنيز ءملاو ءاملانل وع 5 .او مفان ار 11 كو همهتدانزل
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 حراولا قاطناك رالطدس# ىو سا ىلع دب لاف ه هانعم لدقو 8 ح ريدإ مه.ةاعاف ى أ «ديسا مالظبانأامو 8 ِس ىلوق

 ا "0 1 20

 ةرفخلا مجاوت لاؤعلاو | د 1 * ةاتما له منيل لوقثمو 008 ْ لحوز 03 - هلو دلع نسا ناسح ا نم صعب اوإ

 عل
 ال مأ تالتما اهناب ىلاعتهمل ا لاو 5 اذهو نان طاو 3 4. 0 م اهؤاعي هنا ااهايا ىلاعت هللادع و نه اهل قدسامل ناب

 1 ءاع 2 ِ 5 54 .٠ اومصتخمال) مها هللا( لاق) نمله 6 منهج ىنع “© لوقت ١ زن هدعو قيقحو هربخ قيدصتل ىلاءت هللانم
 ايف دقو) ىدرعإ ىو || كد ماا للك مل عطوم ىف ق مو ت ىو 0 ماا 4 اكن انفتسا 0 59 ص و ا هه دامالق او عل 5 كا حا

 مكلعأدق ) درع لإ ركل ْ له هلوتوه ولاؤعلا نوكبادهىل ع ةسايعنان 3-0 ب | ور 2 ذأ محل ىععوه لق

 1ع :11ف قا رسات 6-0 ثا 0 هتنلكا تقيس ىلاعت 50 ١ اع ا نعىَد و ايذاهلعأ 5-5 لوخد لق تف ا
 نمل اوس زل ه بأ

 لوقلالدسام) مويلااده | ”0 3 :ءواتل س 7

 ىدنعلوقاا ريخرام 0 _ تاالنما لهلوقيارلع همدقمضيف ىن' الث تعسقأ دقتسسلأ لوقتفةئئاهؤاع الوان
 مرج الب مهذخآنا ( ديبعلل مالظب اناامو ) ىدنع لوقا! نب اللاقو ىدابع ىلع ىناضق مويلا ريغياملاغو بذكلابأ]

 ديزاستف ) ديزم نه له لوقتو ) كتدعو اك ( تأالتما له منيل لوقن ) ةمايقلا موب.وهو ( موي ) مهن
 نحو لّقر نم سلف كد سبع نر لهوت داما دق لوشو لاق "

 بهذالاجوفامف ققليالاملا| هللاءادعأ قيساملف نيم أس انااو ةنلا نم مههج ن المال



 أك د لعافلا نال قااقلأَو ع الأب ان قل تا ادالا ناكو كلام وأ د.مثلاو قئاسا باطاو ال ُ( ىلاعتهللا لوش

 ا موا رع لدول | را هلدبفاالاو زيا ءلدأل قولقلا دا 5 52 آل ءاذلا د كف 0 كف لعفلا نم

 رع لامال عنملا ريثك 5 ( ريغ ريخا .لعاند) هلدال داعهقعلل بنا دئاعم (د عز عنملا و ا 01 لكم ىف)نيقا أ نسكاةءارق

 ل ىذلا ) ) هنيدىفو هللا كاش تيرس )

 - اذعاو هامقلأف ) هريد طيدلا ىنعم

 ) دلل طعم ملاظ (دتم) عا !| لعب 3 رينا س 2 عانهوأ هقوقح

 زو رمثءااو سداسلا ءزذلا) ادد( رخآ اهلا هللا عم

 لكم لدنوأ ( ديدشلا

 ريركت هايقلافو راقك

 نوكينأز والو ديكوتل
 ةرانلانالا ناقكلا ةفص

 لاَق) لودوملاب فصوال
 ىذلاهناط.ش ىأ ( هشيرق
 دهاج دهاشوهو هلنرق

 ةرطاءذع تحاك

 نال ىلوالان ود واولا نع
 ةلالدللاهنطع بح اوىلوالا

 ىعمو اهأنعم نيب عمج ا ىلع

 ىعأ :لوعللا قانا

 نيكلملا عم مقل لق 0

 اماو هللا م ةطرقلوقو

 65 ىهف هذه

 | ىف ةعئاولا للا فتات
 ةلواةمىفاك لواقتلاةياكح

 ناكف 3و ءرفو ىسوم

 ىناغط ًاوه بررلاق رفاكلا

 ةتيؤط ناز هشيرق لاَقف

 ( د. لالضوؤ ناكل
5 5 1 
 نايءطلاق هتعقوأام فى

 ةلالضل اراتخاو ىئطهنكل و

 منهج ىف) قل أ ىنعي (ايقلأ)
 وهو هللابرفاك (رافكلك

 ىوز .خلا ةريغملا نس ديل ولا

 نوضتم 4
1 1 

 ننكملاوا د.هشااو قف ناحل هللا ند تالسلا 4 5 ؟ رافك لكم هجف اي املأ الرد

 هلوةك هرب 0 لعفأا 3 ظ3 ةلزيم هلزنهلعا اذاا 3 كش دحاولوا رانا

 هنزل ند

 اء اضع محا قاعش ناو <« ردحزا نافع نبا ا ىناارحزت ناد

 . نيتلأ ”ىرتدنا هسؤرو 000 كب لا ءا ردا ىلع 3 أنانونن» لدب فاالاو /

 دا ل ءلملا 9 : اري 11 لل عام ا. قحطان أد هك ما .:ءوجتفا ةظانونلاب

 دوام 3 8 + اع هج ىوب ماع منا : ريغأ نس 00 ىلإ لا ناف مال الاريظايدار |

 طرمثلا ىنود نع" هأ

 2 تل أ دكأتل ارب 5

 دليم ا جااهللا عم لع ىذلا هدد ىف و هللا ىف كاشا# بيس ف

 امقلاف ن ا رافكل كن هلدبوا5# ديدشا!باذعا ا ىف هامتاأف 3درب>و

 فنأتساك#ؤتسااعاو هل ض.ةملا ناط.ثااىا## هش رق لاق هاما ًافدرمسغن رع ل وعم وا

 ”ك # هتينطااماننر 5 هياعلد فوذل باو> هناؤ لواقللا ةاكح ىف ةعقاولا للا

 فاطعاا ةبحاو اهناذ ىلوالا فال هتغطاام اير ةئيرق لاق ىتافطاوه لاق رفاكلا
 يولع سفن لك "ىعىنعا لوهطاىف ام«هووفم نيب مأسا ىلع ةلالداا اهابقام ىلع

 رو اعا ناط.اا و هيلع هك 1 © ديع لالخ ىف 06 نكلو و 3 هل رثلو"و

 مكتوعدزاالا ناطاس نهركياع ىلزاكامو لاقك روفلاىلا الث امىأ ارنتعو اك نيف

 هللالوش ىأ مجفف الأ 98.412 ناوبد ترشحأو هترضتأ دق مدآ ىنب نم

 ةكلا ديد_5ث ى 0 راف اف؟لك ] 000 كلو اال أذد ىل دو دلي ردا كات

 ىأ 5 ريكلل حانه ف 5 هب سعأ 2 هلل دل 5 1 ص رء.د ص ياو عا 3 م 5 0

 هللا دك تح وشب ر هال ملاظ ىأ “ دتعم 6 هلام هلع بدحو قح لك ,ةطورفلا# 1

 باذعلا ّق هايقلاف رخآاهلا هللا عم عه ل ىذلا 8 ١ د.-وتلايف هلاغ ىأ 1 باد سمح

 ا جرئاكت اذهل ضق ىذلا ناطيشلا ىنعي # هنيرقلاو 5 راناا ىت»ي يديد !1
 ار لوةرالا قاب ني> رئاكلانا وهوردتد مالكا ب ا لد 3 1 تا

 نكلو #© هوذا امر هقلخأام 2 د اب اخر ناطيشلا لوقيف ىلاطيش ىلافطأ

 ىف دش رق سابع نبا لاقو هناطم ل 4 قطان 6 ىأ 3 ديعإ لالضوىؤف ناك

 ىأ ةمغط اما در كلما لوقف با ةكلاىف ىلع داز كالا ناب رفاكلالوقب كالملا

 عحربال ل كانو لذاخف راك ن نكلو لعولاقام الا تيت 17 فويل تلا

 (هنع) مواظموش (دتمم) تارقودتوهب تورش 4 ودي مالسالل( يلا نم)ناعالا نعضرءم(دينع)
 (ما.ةلا) كدرشو دلو هللا ىذلا (رخآاهلا هللا عم لع ى ِءْذلا) هللا لع رتفمكشلا رهاظ (بيص)

 رقلاق) طظءلغل اد ١|باذعلا ىف) قل

 ص ءاكل |لوشامدعب ادهول ]هش ملامو ل |هنمل ملام

0 

١ 
١ 
١ 
 ظ ٠

 همماككلمأل هللالوقشف

 | ةلع تدتكامو ةباتكلاب هتلحعاآم (هتيغط أ اماني ر) هن ا.سهلع بتكي ىذل ادتاك(هنب

 تيسن ى> ةباتكلاب ىنلسعو لمفأملامو لقاملا» كاملا اذهىلع بتك براي
 | ةدعادقلان ءادنع) ًاطخىف(ل !الاط يف ناك نكلو)هتالضأام 4 .اطااماثي راب اشير هن رولا هير د هناطمش ىنءيهش رق لق

١ 1 

 هت رت وحج عم وج

 ش

0 
 ل



 ةراشالاو اضل فدحد ىلع د.ءولا مازولا كلذ تدوو عا ) ديءولامو كلذ) ثءرلاء دعا ىو (روصااىف حناو) ترك

 هلنعإ هيلع دهشت رخآلاو ردا ىلا هقوس امهددأ ناككم ىا ) دييهشو قئاَس اهدم سفن لك 0( يع رددت

 تنكدقل اهل لاش ىا ( تنكدقل ) ةفرعملا مكح ىف وءامىلا ةفاضالاب هفرع:ا لكن م لالا لع صنااىئاس اهده لو

 ةلغنل!تاء> (ددلامويلا كرصيف) ءدهاشناع كتلئغانل زان ىأ (كءاطؤ كنءانفمكف) مويلا ك لزانلا (اذهندقلفغىف
١2 

 ٍِء : 5 5 .٠ 5 ع 2 5 5 .٠ .٠

 ناك اذان يع ردسال وي2 1 ى ةرودس م هلع اهب ىطع ءقادعاوا تاو هاك ءدد اهب ىطع ءاطع اذ

 | تقو ىا# ديعولا موب كلذ 98 ثعبلا ةَدنأ ىنمي #*© روصلاىف 2 تاو له ناسن الل

 ا اهءم ع لك تداحو 0 يع ردم ىلا ةراشإلاو هزااو م .ءولا 2 ع كلذ
 رص ئاه ٌؤاطءوةلفغا اهنع

 مح رو نا نه ءرمصرب ملام

 ا نيغصوالعءاج كلمواهلمثإ دهشي 20 هقول ارهزودا ناكاذ د.هشو قلاس

 هنيرقوا هسفنا قئانلا:لدقو تاتا تناك دروشلاو تالا تاك قئلدلا لَو راصبالا نع ل.اكلاءريصب || 7 ' 1

 ١ وهامىلا هتئاضال لك نم لالا ىلع سصنلا اهم لو هلاعاوا ه>راو>ح ديهشلاو

 ' | لكل باطلعاو لوقلا رامغا ىلع  اذهنم ةلفغىف تنكدفل ف ةفرعملا كحف
 ٍِ ما 0 | ه5 كءاطغ كنع انئدكف 0 رئاكللوا ةرخ آلا نع املاةتشادلو الا د>١ نمامذاس

 م تارا | روصقواهب تاالاو تاسوسهلا كامهنالاو ةةئلاوهو داءملا روماليحا1لا ءاطثلا |!
 ١ ىنلل باط1لالبةو راصبالل عناملالاوزاذفان  ددح مويلا كرصيف ايل رظنلا ||

 ىجولاب ةلغغلا ءاطغ كنع | ك5 ةنايدلا سحأ نر ةلفعىف تا ىنءمللاو مالسلا هيلع

 لاقو)هظةيئاادب د> هتافغل

 56 هنأ ىلع روحا ( هنيرق

 هأض.ةىذل اهناطء.ث دهاع

 اناطء_ش هلض.ق هلوقف

 ىذلاىأ اذهنءرق هلوهف

 ) درع ىدلام ١ هبتلكو

 اا ادترم اذه

 5 ديؤبو نواالام رعتو نوريالام ىرت ديد> مويلا كرصبف نآرقلا ملعتو

 7 لاق « هميرق لاقو سفنلا باطل ىلع تاناكلاو ءاتلا 6 ةءارق

 ط.شلا وا ىدارماد ىدنع بو:كموهام اذه 46 ديتع ىدلام اذه 8 هيلع لكؤملا

 و ىلالضاو ىتاوغاب اهل دنأه موش ديتع ىكلم ىو ىدنعام اذهل ضف ىلا

 قىدع ٌه

 ل ىذ

 اهتفصوامو كدتع كالذكو

 اذه رثدقتلاو اذه 15 | فود ربخو اري ل ا وو كاما اهفصديتوف ةفوصوم تاه>نأ
 ' ت6 دوصلال 2 ىو © هركت سابع نا لاقو بَ لدو كلت

 7 مهدد نأ رافكلا هللادعو ىذلامويلا كلذىأ * ديعول اموب كلذ دا

 رشحملا ىلا اهقوسيىأ 6 قئاساهمم سفن لك## مويلا كلذ ىفىأ 6 تءاحو
 مهسفنا نم دهاشلاو ةكتالملا م قئاسلا سابع نب لاق تامعاع اهءاعدهشب ىأ وكده شو إل

 ١ 6 اذهنءةلفغىف تنكدقل 8 سفنلا كل: بحاصاىلا,: هللالوةءف لحرالاو ىدالا

 كيلق ىلع ناك ىذلا ىا * كءاطغ كنع انفشكف ف ايندلا ىف مويلا اذهنع ىا

 امرصرتذفان تباث ىوق ىأ 6 ديدح مويلا كرضف 8 ايندلا ىف كرصبو كءدسو
 كنازيم ناساىلا كرظن ليقوشنع ايبود ناكام ىرت ل.ةو امئدلاىف هب ماك د

 اذه 94 هب لكوملا كلملا ىنمي # هشرق لاقو 8 كن ايسو كنانس- نزوت ني>

 | | هبىتلكو ىذلااذه كلما لوقيلبقو رضع دعم ىأ 5 ديتع إف ىدنع ىأ 4« ىدلام

 0 ديشع ىدل ا 0

 مون كلذ ) ثعِبلا ةخفن

 نيلوالا ددعو ) ديعولا

 اوعمتحم نان رخآلا و

 ةعايقلا موب (تءاحو) هيف

 (قئاس يدم نمت لل

 وهو اهبر ىلا اهقوس
 00 0 تالا تجر اا

 ( ديهشو) ت
 مدآ نبااي ات 00 هإع كد ءيشلالا هاو تايرذلا اهل ب 9 4 سس خخ و 5 0 ىذلاكلملاوهواهب ردنع اهءلعدهش

 ام كلا اد ُّق كنع انوع ناك امكااع )كك طع كيغالا :ءقرق ( ( انفشكف ) مويلا ( اذه نم ) ىعو ةلاهحىف ( ةلفغىف )

 ىذلا لاقو هتانسح 0 ىذلا هبتاك ( هشيرق لاقو ) ثعبلاىف ذفانلا مويلا كلعف لاش واح ( دددح موياا كربف)
 هأ هللا لوقف رضاح ( ذيع ( هلع ىنتلكو ىذلا اذه ) ىدلام اذه ( نا انس تكل



 09 لامثلا نءو لرعق نيعلانع هريدقتو لاا ىمع سل اك دءاقملا دبعقلاو ةباتكلاو ظفحلاب ن فلا قلتلا ( دصق

 مرىأ «ىامرىوطل !ل> نمو ائيرب ءىدلاووهن تنكس ايىنامر« هلوقك هياء ىناثلا ةلالدل اههدح | رت ةنيقلتملا نم
 أ هلع لصوتب ف 1ك قعللو ب رقبامو ىفع*ن 1 رهةشال بر أي بوصنم ذاو اثير هنمىدلاوناكو امي 1 كام نم تنك

 ار
 ما

 اير 8 لكل نهذن ناسنالان مان و عع“ 0 هد هتقشأ نورا تسل )| ع 10 0 بقتل 2 رطخ

 هيظفلتام ناظم ملا امس
 ١ ةلالدإ ل الإ ندع سداد ةعاقم أ كدعق 1 مثلا نع ديف ا نع | كيعق | 5-3 ْ ىيى

 3 9 5 9 نيكلملاظ 1ظ اةعسأ ن 1 انادبا
 بي رغل اهب راقو 4 0 0 داثلا ظ 0 1

 هسدمدو هذع ِِع

 ٍ ظفليام 0 ريهظ كلذ كدب ” الملاو ىلا هلوةك ددعتاودحاولل لء عقل | قاطي لدقو | ١ ملط 0
 ١ ىلع موهو ِ ىعمسسلا

 | رضاح دعم 6 ديتعؤ» هلع بقري كلم # بقر هيدلالاوف 16 ملي يرام # ؟لوقنم (| كلذ اناو تايفللا نخأ
 "تن 1 كاع 1 ادي |[كناك تدخلا و بتاقعوان اوت ةيفقام دلع كي هلخأ و أ 5 -كؤام 5 1 ل

 ا 5 3 7 53 9 : .٠ 1 .٠ ه 23 . 7 -_ٍ َ كا ..ه7

 | لاعثلا بحاصل نيعلا بحاصلاق ةئيس لع اذاو ارشعنيعلاك لم امتك ةنسح لعاذاف ضعوا مهلختا ل
 | كذا 4-0 قحاب ثتوملا 5 1 تءءاحو و 8 رفغتسيوا عسب ' هآءل 0

 ءاهتنالا فهل فطاةدايز نم 1 كنذ 0 مهناب مهل اعا هلع و هنر ,دو قيعع# كلذ حازاو ءازع ال ثعبلا مهداءبدسأ 7
 ىئداملا طظفلب هع ريع ناب هيارتقا ىلع همنو ةعاسلا مادقن م توملادنع بيرق نع | َّق ةبعرلاو تاكا

 دلو قاع ديز ءاح كلوقىفاك ةيدعتلل ءامل و لقعلاب ةيهاذلا درج تولت 50 نم لك ( تانسملا

 ١ نوكيا قش ىذلا قحلاواقحلا دوعوألاوا سحاالا ةيققح توملا ةركست ردحاو ْ هنىرباموهن ءاكتيام(لوق

 ةكس يرق نهدلاب تش ىف ءابلا لثموا هل قلخ ناسنالاناف ءازخاوا توملا نم ( بقر هندلالا ) هيقنم

 7 ىلعوا هب تءاح اماك هل اهباقءتسالوا قوهزلا .تضتقا اهتدشل اهناىلع توملاب ىلا مثرضاح (دشع ) ظفاح

 '0 | كس ىرقو ليومال هيلا اهتناضآوا هللاةركس قطلاةركس ليقو عم ىنمع ءابلانا | ىتح'ىش لكنابتكي لق
 1 عاو ةهنع رشو 0 3 ديح هم تدك له ت وملاىا كلذ تامل لقو هضمىف هبا

 3 و دعاق 37 هك درعق تااسلا تكي لاعشل ااكحاع وتاتسملان تكينيبلا د وأ رح همامالانانتكيال
 ىذلا مزالملا ديعقلاب 5 رألبقو رخ الانع امهدحأ رك دي ىفتك اذ دي 0 نيكلملزا لبقو رزو / . 11 : ْى
 | #* بقر ديلالا» هيقنمه جار ع < مالك ن + ملكتيامىأ 3 لوق نه ظفايام## حرببال طئاغلادنعالا هتاينتجال

ْ 
  0 3هنعنار 0 امهماذهعاج دن ءو طئاغلاتةوىوسناك اغب دأ راح ىأ## ل ا كذا أ هراكن 'ئ ١ ١ 1

1 
 لعوهو ةهطم اههيوتلب ةكبالملا ىذؤيال ىتح نيتلاحلا نيناه فراتين ناسنالاز زوجالف 1 ردع 267 ءءء و دقل مع ع تنلع

: 

ٍْ 
 يلع ا

1 
 هّض ع ىف هئدب 0 هبرلكتت ل ناس د !.قدب لكتبام امك ىى>ةلاخلا كلت هورح 1 اهذعو

 ل [تح امهساحم نال.قو باّعو رزو هنلعوأ تاققر ,حأ هلامالانامتكيال لدقو 1 دنع بيرو 1 9 م

 ةعاسلاماق دنعو مهلوه
 1 أ لمثل دانساب ىو قوز دع هتعفنع فظاي نا هيدعت :ىرصبلا ن «تس] ناكو كنكألاىلع : 2 5

 0 اسلاك لع نما تالا ناك سو هنلعدتلا لصدتلا لوسر لاك لاق ةهاما ىبأ نع 00 ناب كلذ بارتقا ىلع همو
 وهو ىغاملاظفلب هنعربع

 00 تءاحو ( هاوق

 ةيهاذلاههدش ىا (توملا

 ا لاما يح اصل نيل |بحاص لاق ةثدس لع اذا و | رشعنيهلا بح اصاهمتك ةنسح لعاذاف

 ١ درع 0 #« توملا ةركس تءاحو# ىلاعتهإ وذ عر ,ةغتسي وأ عسب هلمل تاعاس عبس هعد

 نم قحلاب ل رهو توملا ةقيقح ىأ 7 قمل« هلقعمىل اع باغتو ناسنالا ىثغت ىلا ههدشو

 ةطاغسلا نم نان الا سعأ هيلا لؤياع لوقو 07 !اب ه | ريون ”اسنالا هئدشإ ق2 ةردكا ال ا[

 3-0 ديم هلم 0 كلذ 3 ةواتشلاو

 8 للا ١ ةستأم لقملاب

 3 00 وأ الاةةقح ١

 ىذلا كلذ تاو ةركس هن ءاح 0 31 2 5 | 3 5

 ا 20170 ل لا املا سنك امكالذ)
 5-55 ردن ( تح ) تافتاالا ققيرط ىلع ناسنالا انقلخدقلو هلوقف ناسنألل تاطاناو توملا ىلا

 و ( ةيدلالا ) :ى وس وأ نسح مالكي ديعلا ماكتبام ) لو# ند 0 م( هلا ىل لع اذهو هان ىلع اذه دوق (دسعق (

 اللاب ( قحلاب) توملا تاعزن ( توملا ةركس تءاجو ) هيلعوأ هابتكي هلبازبال رضاح ( دع ) ظفاح (بقر)
 0010 م( دج دس لكان ] مدآ نبااي ( كلذ ) ةداعسلاو



 هفيكف ؛لوآلا قلل نع رجعت لل اناىأ ( لوالاقلخلاب ) راكذإل ءزمهلاو هلع هح وا دتهي مل اذا ىمالاب يع (انيسفأ )
 كلذو مهريح وناطيشلا ماع سبادق ةبيشو ا 0 مهلب) ةداعالاب فارتعا د رتعالاو ىناثلانع زن

 ةداعالا لعناك ءاشنالا ىلع ردقنمهناوهو 3 الالدتسالا كلذ |وكرتف ةداعلا نعج ا ل تول ءايحانا مهلا هايوسل

 اميل 5 5 3 2 3 ع

 هاو هن اخ ةيطع لع 7 2( ق ةروس )ادد قاظارل انعاو ١ م ة5- ثوملادعب (سدح قاخ نم ) ردقأ

 فا 9 هنععث“ نم ّى م ا يا ا
 ١ 0 0001 كاان ,عفأ 2 < لوالا قالا 0 ا 7 0 ا 7 ىلص لوسرلل ةيلست ةيقو

 م دصأ د 8 9 5
 اهقلو) هيمهاو هبف ةزمهلاو هلع هجول دتهي, 1 اذا مالا ىعزرم ةداعالا نع زجعت ىتح ءاشالانع
 ما وس واماشت و نأ اا ا 5 اًمودك نور ل مال 5 د دنخ ٌقاخ نم سيل مه ل لب ه4 2 راكذ الل:

 توصااةسوسولا ( ١
 مدح وم 3 3 هنت قلذلا ريكتنو ةداعلاةفل اع ن هه نقال بوآ 1 قاخىو ة ههشو د 5 لوالا

 سفنلا هسوسوو ىنذلا انةل> دقلو :- داتعمالو قرات ريع هحو 3 هنأب راعشالاو 9 0 ميظعتا ديدخلا

 ناستالا لاسر طخحام: ١ ةةيوسؤلاو لالا, رطخام وج وةسشت هيكل ام 15 22 4 سو اعاتسو نا
 نم هريمتىف سح#و ١ اهلثم ءابلاو ةل 7-5 تاس ا ا. ريصلاو ل1100 0

 اهلثم ءايلاوسفنلاثيدح ١ هيا برقا نو » ةيدعتل ءابلاو ةيردصمتاع> نا ناسن اللوا اذكب توصيف

 زول ديرولا ليحنم هيلا برقا ناكنم هلاح عا نحنو ىا 4 ديرولا ليح نم

 لاق برقلاىف لثم ديرولا لبحو هبجوم هلال لعاا برقا تاذلا برقب
 ددرولا نم ىلىدا توملاو

 همدقمىف قنعلا ىتسفصل نافتتكم ناقرع ناددرولاو ناببلل هتفاضاو قرعلا لبلاو

 ن<و) اذكب توصهلوقيف
 0 1 ارا را
 (ديرولا ليح نم م) هئمدلع

 ترقلا طرق ق# لثم وه

 قذعاا نطاب ف قسعددرولاو
 ةفاضالاو قردلا لاو

 ىتان دا 0 هدرت ح ورلا نال الرو 0 لقو هيلا شارل نادرب نيتولاب نالصتم

 ىناتي نيد بيرق لك نم هلاك لعا وهىا برقاي قاعتموا 0 ردقم 034 نا.قلتملا ْ

 ةماسريعب مهلوةك نايبلل | 3 : | حاطب وارهنم لعاهناف نيكل املا لئافمعسا نعىنع هنابزاشا هيفو هب ظفاتنامناظيفلا نقاّشنوا

 ىنعي ( نايقلتملا قلت ذا ) ديك ءةيططعملا نع ديعلا طرأ دب دش نم هيقام ىهوهتضتقاذم كلا امهيلع وئام ىلع

 ء ) نيظنا_1لا نيكلملا
 لايشلا نعو نيعلا

 ( لوألا قلت انسأ)

 لوالا مهقةلخ اناعأفا

 | لاعتلا نعو يملا نمط داهشألا موقموب ةحشلا مازلاو ءازدللا عيطيضولاعالارامتعاف

 ١ معانقلخ نيحان زسعأ ىنمملاو ديمي عج ر كلذ مهاوقل باوج اذه ه«لوالا قاخلإبانيسفأ»

 مه لب ف ثعبلا و و لوالا قاخلاب اوفرتعا مال كالذو امنا ةداعالاب يعنفال وأ

 دقاوؤ# لحوزع هلوق ثبلاوهو 6 ديدج قاخ نم م 88 كشى 1+ سلو

 ل انيلع ىف الفهب اة هبث دحام ىأ ِ هسفن هب سوس ونام منو ن راسنالا انةاخ

 هب لعأ نحن ىأ هلع نايك نايب # ديرولا ليحنم هيلا برقأ نو » هرئاكذو
 خدت ما هدفا نم ودل لك ىلا لصيو الاندبف .ىرخ ىلا قرا

 نع بص 0 و نأ كسلا 25 1 نأ يالا ىعمو نيواميلسااو موقاحلا نيب وهو

 اةدمعإ ىد مهانقاخ نبح

 مهقاد نيح رح الامهقاخ

 (رهلب) توملادعب ثعبلا
 كغ ىق(سل ىف )| دير ق ىنعب

 بتارسس.ل تك له ب و 5 ع 2 4

 توالادعب ؛(دب دد ىأ خنع) رقأ نو 0 ا | لد ليشو ىد هللا اع 0 تلو اًض دعب اهضعل

 ىع(نا أمننا زال | انةاد دقأ و)

 له>واوهلاشومدادلو

 هب

 كن ؛امقلاملا قاتيذ 5 هقورعق ة ا 260 مي

 ١

 يكل 2 0 هيأ اع هءاظفحمو هناك هقطنمو هلمعب و هب نالكو ا ناكلما ن1

 5 0-0 ا داائش نعر ع لاو ةهقيعا نع 0 ثا قع 03 لامثلا نع

 7-0 ( هب سو_سوبام اعنو /

 0 9 ءأب اءلا نيب ىذ دإ قرءاا وهو ( ديرولا ليح نم ) هلع ردقاو هنن 20 01 نو هافن) م

 (نيمع 23 ا ء) نا 011 اكلم تدككذا ) نا.ةلتألا قاطذا 0 ددحاو ديرولاو ليلاو 4م هللا برقا ناسنالا ساو

 مدآ .ىب لامش ( لامشلا نعو ) مدآ ىنب نيع نك



 [ الاوط ( تاقساب: لكتلاو ) امهريغو ريعشلاو ةطتلاك دص نا هنأشنم ىذلا عرزلابحوىأ (ديصخلابحو

 رم 0 كل ملطلا ةراكلا ضعي وف هضعب دوصنم (كاضن) ل تلازع نم علطإام لكوه ( عل طاهل)

 0 2 وطرز هلل ٠ 2 | دصم از نوكف قزرلا دمى تاينالا نال داسللا اةزر اهانتن أىأ (داسلل اقر )

 لا هذه تيبح اه 1 ( جورذلا كلذك ) اهئايث فح دق ( اتيم ةدلب ) ءاملا كل ( هنانيمحأو ) مهتزرا اها

 عفرلا لمع ىف فاكلااو تاومالا ءايحاك تاوملا ءابحا نال مكتوم اذا ما ١ ندير كيذك هيما

 00 رثبوه (سرلاب اوهحأ او # 1 1 حولموأ 3( 2 (نورشعلاو سداسلا ءزكلا) لق ) مهابق تبذك )

 ب باد أ لبقو ةماعلاب موق
 لخلاو ةهريعشلاو ريلاك دصخ نا 0 ند ىذلا عدو رابحو 0 ديصخلا بحو : 3 3 :

 لعاف وهف لءفانم نوكبف تلج اذا ةاشلا تقسانم لماو>وا الاوط #4 ت اننا | / تا
 | فاقلا لحال تاقصان ”ئرقو هاهعفانم ةرثكو اهعافترا طرفا ركذلاب اهدرفاوتا نوعرشأ تارا (نو دقو
 ا ةيقام م رثك وا عل اطلا كارت دا رملاو ضع قو هضمل دوصتم كدحت 3 اهل 0 1 نورت 8 هلوقك هموق

 هك هب كد انيمحاو 00 قفزر تاسالأ ناو رددعم واانتينال ةلع 2 < دابعال اقذر + رملانم ا ب فو نال مهل 45 ةناع طمملا 2.

 تاذوطءملاو حو موق
 طول ناوخاو ) تاعاج

 رهام ( ةكيالا باعحأو

 ١ تدنحاك 6 جورخخا كاذك © اهف اع الل هيدود اًضرا 6# 0 © انه ل لا 05 كلذ أ

 باصحاو حوت مو# مها تباذك مكتوم دعب ءاحا 00 5 ةدللا هاله

 | هدسبامو هلام منال دموقو هللا نوعرشب دارا 6 نوعرفو داعو دوعو سرلا ال ةناولا
 : 9 ب |[ ةللو مهلل نال هل
 0 موقو ةكيلا باحتاو ف هراهصأ اونك منال هناوخا مهاعت كك طول ناو>او ف ) ا ع

 "1 رم م كك هي
 0 ا مهنم موقوا دحاو لكىا 2 4 لسرلا 9 ناعذلاف 0 اننا 00 2 6 2 4

 ٍ اعدو عسا .ىلا' كلم وه

 ىدنعو هيلع لحو بحوف 4 ديعو ىخ #8 هظفادارفال ريمتلا دارفاو مهعبجوا كي
 سي ا تس ا ودك مالسالاىلا هموق

 (لك) هعرتةرثكل هن ى مهو

 بذك ) مهددجاو لكفأ

 ا

ْ 
 ا
 ا
 ا

 !ج تللك نال 60 /|

 ْ بذكَدَعو ادحاو الوسر

 - “ع 5

 داص# ىلا عوضا راسو ريعشلاو ربلا ىعلا 3 0 تبحو 3 نيناس 2

 1 علطبرم ىأ  علط اهل ل تايوتسم ليقو الاوط ىأ #* تاقساب لّدتلاو ب
 7 3 ١

 | 3 صعب ىلع هضعل 52000 2 ديضت 2 قف نا 0 اهاط ل 1

 1 - 53 ّ - . ََ . .٠
 ا اقزر كلذاناهح ىأ اقزر 0 ديصطل ن سد اك نم 6 رو قيعتادإ ماك

 ا كلذك © بشعلاو دكلا امانة اف 3 أمم ةداب 0 رك 3 ةايخأو دايعلل

 أ

 0 0 ( ديعو قس ) مهءج
 1 حوب موق مهلبق تبذك 7 ىلاعت هلوق # توملادعب ءاحأروبقلا 0 ىأ 3 جورالا هققوىدنعو لحو 5

 1 ل ناكل يق ةكيالا اكاو لول ناو>او نوعر ردو داعودوعو سرلان احح او هللا لص هللالوسرل ةيلست : ولن مز نحل 3 أ ذأم 8 ا مجأ -

 مهلدبدهتو سو هيلع
 ب

 ا وه متم وقاوا طول ناوخاو لاق كلذلو معربا موق نم ةفئاط ىلا دام

 1 عبن موق لج لا لف أ

 ا مودك ذلبصخ خ ادهلف هموقل فعسملا يذكملاوه هال ةركرت تنال لو ّْ
 ا تكامكا عا 8 2422 ||

 3 مهلسراوبذك نب سد دل ا ويه كا 6 #* دعو ف 0 لأ بذكلك 9 ؛لخ د 1 ا

 عاط اهل ) اظالَغ الاوط

 __.ل 1 (مييدار 1 ىرتكا

 0 تاينال اناكم 00 : ا باح اوبر نب قاخلل م امعال انز 0 6

 2 00 0 / - ّء
 م صدق مده دقو ىريجأ ّح دعسأ ب ركوب ا

 يطب ورحلا 2 صخلاسحو)

 رصتلا ل ىسر 0 قد لدكو قادع 1 عاب مهلا بو ىأ ىدعو

 ىش 0 أول طولطواموق' طواناو>او)ىسومدهوقوب ذك (نوعرفو) 0 0 لأ. 1 1| 00 0

 : كاهل 106 ' 5 5 1
 ْ 1 (لك رام الا> رناكو هعس ةراكل اعبت ىمعنو بركو بأ دظنكو نت زككلم نب دعسا دع“ ناكو ريج كله ناك ( عب موةو)

 1 لد رلا مهببذكت دنع ىبادعو ىب وقع مهيلع تيحوف ) دعو 1-7 ١ نشا كموق كرذدك م (لسرلاب دك ) ءالؤه



 ةودنلاوهىذلاق للاب بيذكتلاوهو مهسعت ن + مظفأ وهاع اًواح مهن :أ ىلع ةلالدال لوالا بارضالاع بلا بارضا 0

 برططضااذا عيصالا ف متاخخاج لاقت برطضم(عب سس سعأ ىف هف) ربدتالو ركفت ريغ نهةلهو لوأىف تازجمملاب ةتباثلا
 مهلد م ثعبلابر :امخالا ليقونأ رقلا قل البقو دحاو ”ىث ىلءنوتش ال ن هاك ةعو رحاس | روطو عاش ةزانن ولو يق دنع نول

 فيك ) ملاعا! قاخ ىف ىلاعت هنلاةردقران آ ىلا (مهقوف ءائسلاىلا ) ثعبلاب او رفكنيح(اورظن إفأ )لاقف ثعبل | ىلع هتردق ىلعا

 نوفا م ةيلس اهنا قوقشو قوتف نم ل نم اهلامو ) تارينااب ( اهانيزو ) دع ريغب اهانعفر ( اهانمش

 الوا تباوثالابح 4 ىق ةرو-) (ى.اوراهنف انيقلأو)اهانوحد (اهانددم 51 25-ضرالاو)لاخالو عصواهلا
 و ) تلال ى

 فاض ) جوز 0

 0 هد جيم ) 2 1

 هعمل( ى 170 ةرمدب)

 دبع لكل ) رك ذنو هن
 هبر ىلا عجحار ( بينم
 انازنو)هقلخ عئادب ىقركفم

 ريثك (اكرايم ءامءاعسلا نم

 تانح هلانتياف ١ عفانملا

 0 رسكلاب امل ؛ئرقو * مه ءاحامل 98 نآرقلاوا ىنااوا تازد#ملاب ةّاثلا ةوبنلا ىتعي

 | مهاوق كلذو جرخاذا ةعيصا ىف متادخا اس برطضم 1 0 صا ىف مهف 0 5

 اورفك نيح * اورظن رفأ : نهاك هنا ةزاو رحا_س ظنا ةران وعاش هنا ٌةرآ
 ا تف 3 ملاعلا ٍقلخف 5 هللاةردق نان أل 00 0 مهقوف 2 مدلإ كك 0 ثعبلاي 0

 / انيقلاو 8 اهانطسب 4 اهاندده ضرالاو 2 قايطلا ةقصالتم ءاسلم اهانقلخ ناب

 ا قص لكنه * * جدذ ا تا ا ىدماور ابرق ا

 ١ ا
 ا هنر ىلا عجار بدذم دبع ل ا ذو ةرصين 1 ومس 03 2 0 ]ا

 ريخالا لمفلانع اتيصتناناو ىنعم ةروكذملا لامفالل ناتلع امهو هعنص عئادبىف |
 دج ( مهءاح امل ) | اراكثو اراهشا « تانج هياتئبلاف له عفانملا ريثك * اكرابه ءام ءامسلانم انلزنو له ||
 ةئاحا نح مالا قمل 5 : : -

 هداج قي مالسبلا ةنلع مهءاج املرذنملا | وبذك لقورهءاحاملدب اوبذك هائعم 0 : مهءاجامل نآرقلاب |

 | ىنلل مهلوق مهرعأ طالتخا ىنعم لبق سيتلم طاتخم ىأ 4 ع سعرحأ ىف مهف إلظ |

 ا ل نولوقبو نونحم عم ةسمو - ةصورحاس ةرمو رعاش ةسم ملسو هيلع هللا لص
 )ع مساق فز نار ةلاب ا

 2 ا موق كرام لقو هنيد هيلع ستلاو ا هيلع 206 قحلا كرت نم هي الاهدهىف |

 26 3 ىلا اورظني افاآ ص ىلا#ت لاقف هلردق ميظع ىلع مي مولع جسعالا قحلا دكم ,يضعب فلت+ لوقف ها 200 ها 50

 اهلاموؤهبك اوكلاب ىأ 6 اهانيزو له دع ريخب ىأ © اهانيلب فيك مهةوف ءائسلا

 نا مسقلا باودح اذهو

 مالسل اهيلع د2 مهءاحدق

 ليقو مىلعاسيتلم لياتع مه أ ناكف ىرتفم ةلصو وحر ةلسمصو ري هةر 1

 نأ ) قدصم مهضعبو
 ىلا) كم رافك (اورظن
 مهسؤر قوف(مهقوفءامسلا
 اهانتلخ ( اهانش كد

 موححااب (اهانيزو) دعالب
 نماهلامو) اندلاءامم ىندي
 عودص و ىوةشن : 36 ورف

 هح و ىلع اهانطس ىأ 7 اهاند.دم ضرالاو 0 هي قوقش أ 7 حجورف نم

 34 2 لكنما« 7 كا 0 تا الامح ىأ 3 ىماور ا مف انيقاأو 3 ل ءاللأ

 أ كلذ اناعح كك ِ 5 رصيت 0 هاب رسسإا ىأ هب جيلا 6 نت فئص 0 أ

 ا ل هللا ىلا عت عج كا 13 بدك :هديع لكك 00 2 ئئأ 4 عر 0 ةرمصصر

 مك 0
 ريثما ىا 3 اكرايد . ءايتاعتلا قئانلالو ١ لف بان نم هب م رسيتمأ ىنعملاو

 ا 0 ءاملا كلدب 1 هَ هبانتم اف 9 0 0 ارح هيف كا
 ندالاو) للخو بو. هعو 8 3 3 8

 (اسذ انتين و امدخال كلا اهل ّئ ا الارح ( يساور) سرا 4 ة انقل ل ( اعانددما

 ل ةظع ( ىرك ذو ) اورصنت جل( ةرضبت ) رظنملا ف. نسا نول لك نذ 1 5 جوز لك نع ) ضرالا
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 مهرا رئاو ئد د لك عارت> ا ىلعو امهنيام وضرالاوتا وعملا

 ١ مم نورفاكلاا مدوو راك الاب ا تا سال قا 1 ثددااو

 0 اذه نورا لاف 00 مهدلح ءاشنا ندوا موسم ند كد مهردشن 8 وهو

 ةلاسر || مو هيلع دلل ىلد ارع لل را.ت>ا ىلا ةراثا ا كة اكس 4 0-7
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 اتناك

 امم نوها وه اع هللاةردتا زاصقتسا تاع لضش نال داعدسا لوالاذا

 راكت الا لد دا هنال هليعشو ا ةريسششت َّ را هيلع 0 اا اع

 ا لدن واي اتيان ريعف انة ءاذأ عجرلأ ىا 3 نا اذنأ 0 هعاص نم نودهاشي

 ناككمالاوا ةداعلاو ا مهولانع دعي ىأ 3 دع عجر كلذ م هلوق فؤوذحنا لع

 مهداسجانم لكأتام# مهنه ضرالا صقننامانلعدت ف عوجرملا ىف عجرلا قو
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 ةرحلا هدا ورا كوخ ةده احنابو اهءجابت ادايعلال وانك. ل وزغلا س هنلاب ةدهاجلايدارب نأ زوحنو دهحق

 نيذلاىأ (نوآ ةداصا أر 03 كنئلوأ ١ نونه وأ اوه ىذلا أدت للا ريو تالا لاملاب قاعتبام لكو ةاكزلالواند ناو

 : أ ةمد و: مآ نيذلا 0 قدصز زاعإ مهناعا يذلا هوأ لذ 1 ا ؟ م اوبذكملو انمآ مهأاوقىف اوقدص
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 1 3 0 كنلع نوع : م اذه تلزَبق نودقتوم نوم ود 0 7

 ع نما م هيلا اهازب نم امل ود بسال ا نيعنلا 3 م كيلع مهالسا

 ىلعاونءال لق ذه نمنع ةليقثلا ةمعنلا ىلقو هتحاح عطق اهب د ا نال مطقلا

 لادتعالا ىنه» لعفلا نيمكتوا ضفاللا عزنب بصنق مكمالساب ىا 6 مالا
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 مزلتستال ةيادهلانا عم معزام ىلع 3 ناعالا لا مكيلع 7 0 0

 ناعالاءاطداىف ه6 نيقداص متكنا زد ؟ادهذاورسكلاب مك ادهناىرقو» ءادتهالا

 فاطا ةياآلا قاسسؤو مكيلع ةنملا هللف ىا هلبقام هيلع لدب فوذ-م هءاوجو

 2 تقودصو مع

 نوعدنو نوعزب 1 كناالا
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 0 ول فر 2 اقححأ ف ىف 000 و2 متتكنا هر دش هلعدإبقام

 نع مماعاف ىأ < نوقداسصلا مه كئاوأ هللا لبس ف مهسفنأو ناعالا كئامدا ىف نيقداص

 مهأ هللاب 6 0 ميسو ةباع هللأ ىلص 3 لو_سر با رعالا تأ ناتي 5 ع َ ا 5 هللأب

 هللانولعتأ لق لذ لحوزع هللا لزناف كاذريغ مهم هللافرعو نوقداص نونمؤد
 تاووعسلاىفام مسي هللاو ف هياع من أ ىذلا مككيدي هللا نوربخت ىأ ىأ © مككيدب

 جاتحال ىأ © ميع' ىث لكب هللاو ةناح هلع ىنتتال ىأ «,ضرالا ىفامو

 نونع, كيراحن ملو ان أ عيلوق وه 5 اولحأ نأ كيلع نونع 8 مرابخا ىلا

 كا نك مل مهمالسا نأ كلذب نيف .ءاسو هلع هللا لص هللالوسر ىلع كلذي

 | مادهنأر ك1 نع هللالب ف ركمالسإب لعاودتنتال ىأ * ركمالسا ىلع اونغاللق 1
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 ٠١ ناعيالل 0 ه ث.ح هقيفوتب كدمأ و د 00 5 2 كلل 2 ه ناعالل

 ( هللا ليبسف مهسقنأو
 1 كئاوأ ) هللا ةعاط ىف

 (لق) مهداهحو مهناع اى

 (هللانولعتا)دس أ ىنبل دعي
 0 كحد ) هللا نوريأ

 0 معلا أىذلا

 | ام اعهللاو) نو وز ذدكمعأ هن

 (نا) هللاو) ضرالا لعأ كرا فاماون تاو ميسلا عا ,الافامو تاومساىف

 0 مهاوق وهو ) اولحان ا يأ وس داب ( كدع نونع ١ ضر ,الاو تاومدا لهأ رسنم ) 4 0 م

 لوا 0 هللالب ) مك 0 ا مكمالسا ىلع اوعال) دجماب مهل (لتز ل رفاوتم اناس اذه كن لوما أتمرت او
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 مكناعاىف نيقدصع مثل

 نوتع ود منأ 5 نيةداص متتك نا 00 ىلاعت "0 وهو ميعداو معزام لع



 مناسأ نكلو لقت ملوناعالاب لوقا! نع ىهنلاءادؤم ظفلب اوبطاذم نأناء#:-ال انمآ اولوقنا

 ل اكل منذ 1 نك 35 لقوا ركاذك انمأ مهلوقن 3 6 م”ىوءدلاو
 هم رز ,ء وص ومهلو هع تتلو

 ع ايا وقو هاو ءدإ ب دكت 5 ا مناف اونم ٌقامهاو وك ىدمل م 5-5 مكبولق ىقناعالا

 ا م ا .كرلر عكا ا رمل لبق نأ هباو سأل

 ل ودحر ل؟تارع 'ةروع 2 .حانلأا واوق

 هللا اوءيطت ناو 0 كول ا 27 5 306 انا اواو 3 نكلىا هريك نم |

 اه رو>ا ن + كمال كلاعا نم 0 ا 0 اادل رو 0 5 5

 نافطغ ةفاوهو تلالانم م الن دا 5 ضقت اذا امل تذل نم كك مو

 | نونمؤملااعا  ,هيلع ل 6 مدر 9 نيءبطلانم طرفا 2 روفغهللانا 9
 اذا هنار 1 طم بانر رانم 0 7 اوانر مل ا هلباب و مآ نيذلا

 ! 0 مثو مهذع ناعالا ىف بدواام نك ةراغا هيقو ويدل ف كشاف هعقوأ

 | .انيوفو' هيفي طق ناعالا لاح نسدلا ناعالا ناتعايف تاسرالا مدع طارتشا نإ
 ١ مهلاوماب اودهاحو 0 اوماقتسا مث هلوةىفاك ىهف لبقتسي

 لاق صاقوفأ نب كودع نء( قف :( صالخالاو تاقلاب ةيدصتلا نوداناعإا نوكيال

 هيلع هللا ل هللا لوسر كرتذسااح ان ّ اطهر !سو هاء هللاللص هللا لوسر ىطءأ

 لاو انموم هارالىبا هللاو ناللف نع كلام تل نا م,عأوه موه دار ل

 كا لاق مث كلذ لثع هباخأت انالثدعس كلذ ركذ اطسهوأ ب هيلع هّللاىلص هللا لوسر

 ةياور قى داز 9 ههح وىل ء راثلاك كب 4 .ثخ ةثمىلا تح هريعو الوش 2 طعءال

 ] 3 «ىدجلا ظفلط اصلا لمعلا ناعالاو ةملكلا مالسالانا ىرنف ىرهزلالاق
 ١ 100 | لعةعاط وهام محا ةعاطلاو دايشالاوهو سلا لوخ دلاوه مالسالا

 1 نيملاءلا برل ت 2 ا لاق 5 أ مالسلاهدلعم هار ال هلوقل نانهلاو نادبالاو ناسالاب

 : ل ديا 1و انآ
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 ءاوس لكلاف ماو باند مكنم دحاو لكانةلخوا مالسلاامهءلع ءاوحو مدآ نم |

 ةاعالاو ح-فةمناملا ةوحالل 1 نب ٍِش َّ 53 1 زوحنو ا رخافتلل هحوالاف كلذ |

 وهو دحاو لصا ىل 2 انددتللا مظعلا عمجا بعّشا| 1 * لئابق 5و ابوعش ؟انلم>و : ب

 ةسلا ||

 أو ركذ نم
 3 ع

 سامع دع نبال ١و هك فى م انقل انا سانا اوف 0

 0 هلا احرلاىف هلوقو ا

 سام" نسق ني تبان تلزت

 رك اذلا نه سو هيلع هللاىلص ىنلا لاقف ةنالفنا

 لاق تانأب 5 راف لاَ راظافموقلا هو>وى 0 او دقالومو راب اما تبانلاق ةئالق

 هده 0-2 قتلزنو ىو داو نا ينحل !اد 0000 ردو اقمار

 او شاق لاخلا ىناووهسف تع ”.كللبق اذااونمآ تدلع هل ح2 2 ىذلاىلزنو ة هب طا

 ىلع الع ىد> الالب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 ا بي ْ

 1 ملو 50 خف ىلا هللدجلا ا

 لاقو انذؤم وسامر - !ذهريغ د2 د>و امأ ماشه نب ثرا/الاقو مويلا اذه |

 منر هربخت نأ فاخا ًاسلوقأ النا نايفسوبأ لاقو هر ريع اظل ركب ن أ ورع نب لهس ا

 0 !سوديلع هللا 0 هللالوسر ريخاف ليربح لزتف ءامسلا

 | ءارزالاو لاومالاب رئاكتلاو باسنالاب رخافتلا نع مهرجز قو هب الا مده هللا كد اف

 مكنا ىنمملاو ءاوحو مدآ ىنعي ىثنأو ركذنم 5 ا ضانلا امأي لاق ءازغنلاب |
 0 دعا ميو مكتوكل ضءب ىلع شعبا رخافتالف بسنلاىف نوواستم ا

 أ نع نودوجوملا امأركنم 0 لك 101 ىدما وكي ذأ ليج ليد هيدحاو 7

 لماعلاو ا هارخ دل ىلخاو قا ل راف مأوبأ | ا

 ةعسر ]جه لئابقلا سٌورىهو نيشلاع غب تعش ع هابوعش 0م < انلمح وف بسنلا ىف

 03 لئاقو زف مهعمل لبقو مهنه ل اءاقلا يمشتلاباو ور ,خاو نال ردهو ومش اوع-ج

 أ سا لئادقلا نودور مم 0 ةعرن رند نكك تولا و5 مو ةلمبق 26 ا

 عراماد نودو 2 مه مر ادو 0 نم نايك تلا - 5 راع 2 / م 55

 112 تمرح اعف 211111 2 2 ل ا شيرق ن مرفت سوه لعهليأ

 ولا

 دا ابوعش لاشو لئابقلا سؤرىنعي ( لئابقو ) ذاخالا' ىنعي / ايوعش 5ك < انلعحو) ءاو-و مدآن 1 أ و د (
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 لايتغالان م ةليغلاك بايتغالا نم ىهو بيغلارهظىف بيعلاب ركذلا ةببغلا (اضعإ مكضعب بتغيالو) ءدابعىلع هللاءرتسام

 ةيمعلا| سا. عنب انعونات موهفالاو[تار 0 ةدوس) يضره قدك دك ه؟ظس اع كانا نوه

 مكضعإ تتغيالو الاد هه دب فوح ةواودع في

 ةيبغلا نع مالسلاو ةالصلاهيلعدنم لئسو هتمعف ءوسلاب اضعب مكضعب رك ديال وة اضعإ

 مدح ا ب أوج هتهب دقفهرف نكي ملناوهتبتغا دقفهبف ناك ناذده ركياع كاخا رك تن ا لاقف

 ىتحهتر روع ا 3 روع عب ن 0

 تاغلابه عم هحبو شحم ىلع باتْم لا ض ىعنم باتغملا هلانياملليثمت ايم هيخا مل لكأينا
 ليثكو ةهاركلا ةياغىفوهاع ةيحغلا قيلعتو ميمعتلل د اىلا لعفلاادانسا وررةملاماهفتسالااهنم

 ه4 هوقه ر كفو ها وش كلذ بيقعتو ايمو اخالوك أملا لمج وناسنالا مل لكاب بايتغالا

 الو هوقهرك دقف اذه مكملع ضرعوا كلذ مص نا ىنعملاو كلذل اترقحتو اريرقت |

 عفان هددشو خالاوا محلل نم لاخلا ىلع ايد باصتناو هتهارك راكنا مكنكع
 هم طرف امم باوتو هنع ىبنام قئا نم * محر باوت هللانا هللا اوقتاو قه

 وهامت هءوسياع بيذلا رهظباضعب مكضعب لوانتي ال ى أ اضع مكضعي بت هالو 1 ىلاعتهلوق

 رعأ هلوسروهللاتاقةسءا امن ورد لاق اسوديعملل لست الوسرنا ةريرهدان ءدبق

 1 و هتبتغادقفلوةنامدشف ناك ن الاقل وقأامىخ أ ق ناك ناو تاه ل اع كاخأ ك رك ذلاق

 نم كبسح اسوهيلع هللا ىلص ىننلل تلق تااق ةشئاع نع 4سم هحرخ اهتم دقن هيف 3

 زرخلاءاع تح عوا ةلك تاق.دقل# لاقف ةريصق قمت ةأورلا نضالات انك وانك

 0 اذكى ناو نانا تنكح ىلإ تحأام ناق اانا هلك كو تلاق حر
 ةطلاخم هتطلاخ ىأ هتجزاملوت .م د ىذمرتلاو دوادو أ 1

 د“ ةسغا|نع رحاوزلا غلبأن م ثيدحلا اذهو اهعقو اهنت' ةدشاد#رو ريعط اهمريغت

 ليق امل دهاملاق 85 هوقه ركف تيد ٍِ ل < دحأ 0 0 ىلاعت هلوق

 اذه متهرك اك ىأ هوتعركف لقال اول اتيم هيخأ مل لكأب نأ هلأ
 هج ب ةلزتعءوسب كرضحم مل نم ا هلبوأتلبق امماغ ءوسب 0 اونتحاف

 نال همدو همحلك ناسنالا ضرع نا ىلا ةراشا هيفو كلذ سحيالهنال تيموهو
 معللا نمفرشا ضرعلاو هل عطقاذا هدسج 1 كا مات ناسنالا

 دك هيخأ مل هلوقو :ىلوأ ا كرتف سانلا ملح لكأ لقاعلا نم نسحيمل اذاف
 ل نعو#ردزلا 6 ًاتمهلوقو» هودع م ل ركل لعيضتا هلم ودعلا نال عنملا ف

 ساد نم رافظأ مها موش ترصعىب ج جج سعامل مبوهيلع هللا له هللالوسر لاق لاق

 لاق ليريد>اب الو 3 م تلقف مهرودصو ةحعد ىو م4 ولو مههوجو نوثمع

 نومملاقو دواد وأدحر َّك مهضاسعاىف ن نوءّشو سانلامولل نواكأي نيذلاءالؤه

 اع لك لاق لك آاموتاق هللادبعاب كلوش لئاقو ى 3 ةفيجاذا 0 نا

 نالفدم عا تد :ءا
 د

 1 « هللا وقنا و ن8 ىل امت هلوق “ي داع دك كن اع م عدسالو ا اًنيالنود*ناكف

 ١) لح وع هلؤف 9 * محر باوت هللا نا و هيعاوتا كا :حاو ةينلا سأف ىأ

 ءااموهو 7

 أ 0 كتنكل و لاو نيم هيفت

 م ركف)ة زق ردغا ريغ امار 0 0 هيد 0 نأ أ كدح انك راكب نالحرلا بات

 كر سانلا مالك م ادأ

 هيح أ لكأينأ كدحأ

 لشعا ذهوىدماتيم (ايم

 باتتغملا هلال ريوصتو

 ىلع كاسم 0 نم

 تاغاايمديفو هحوشعفأ
 هانعم ىلا ماهفتسالا اهنه

 وهام لءحاهنمو ربرقتلا

 الوصومةهاركلا نمةياغااىف

 لعفلا دانسا اهنمو ةيحلاب
 نابراعشالاو < دحأ ىلا

 بحال ندحالا ن

 ىلعرصتق ملنااهنمو كلذ

 لكاب باتعالا ليثع
 لءح ىتح ناسنالا َّ

 نا اهتم راح ناذنالا

 ىقح>خالا ىلع رصتش

 ا

 2 نعو ايم لح

 هلع تدعو نا ركنا
 كلذك اهنملك انناةدودم

 ىجوهوكيخأ طءركاذ
 ف لاخلا لع تا

 انو هنخأ نموأ معلا

 الا ادحأ ا ناب مهررق

 بقعدخأ 0 .> لك أ بح

 (.وّته ركف) هلوش كلذ

 هامكتها رك تق ىأ

 ققةحبلف لقملا ةماقتساب

 انام |وذركت

 قاع: اسأب 4 هةنعلا

 نأ اضيا

 ند هريظن

 هللا نأ هلا وقتاو) نيدلا

 خيلبلاباوثا!(مح رباوت

 "11 كعب نألو )
 ريب هبا لك أاوهرخآ(هو

 (م>ر) ةيسغلان مابأن ع نازواممم (باوتهللا نالاد-ًاوراتفتناىفهللاوخا(هتلااوةناو)اهومرعأ ع 5 تاكد ةرورخل



 ضعبنا) هلوق ىلاىرنالأ
 || وهجاجزلالاة (ملا نذلا

 اماذأوسريكلا لهاب كنظ
 أ مفنظن ناانلققسفلا لهأ
 ا[ وأ مهنه رهظ ىذلا لثم

 1 0 شك ايانتح ا هانعم
 ملا عقيل ريثكلا نم

 ِْ ا مئالاو ضعبلا
 ا |ه.محاص 0 3

 لاعق مانالا هّننوعل لبق

00 

 0 وناقعل

 | بادعلا و لالا

 ىتأآ (اوشحالا |

 | نياسملا 2 روع اوعشال

 0 لاش مهبماعمو

 ثحنو هيلطتا ذا ع

 نعو لعش هنع سدس عم

 رهظام اودخ دهام

 لهسلاقو هللارتساماوعدو

 بياعم بلط نع اوثمتال

 ةيصحم )مهر هنوذحم امو

 ةماساي نالحر نظاموهو

 الو(اوسسالو) ديزني
 0 ا

 محا هسع نع اوثخ

 نالحرلا رس هي

 0 كك بسس :

 34 نورعثعااو سرداسلا ءزللا) ل

 ا

| 
 ا
 ا

| 

| 
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 0 ع 9 0

 35 مه مم

 000 6 مثآ نظلا ضءبنا  ةيشاعملارومالا ف نظلاك حايبامو نينه قلاب
 نه لدب هيف ةزمهلاو هملع ةبوقعلا هبحاص قس ىذلا بنذلا مثالاو سحالل |

 00 تاروع نع اوثعتالو 6 اوسسنالو قف اهرسكي ىا لاعالا ملي هناك

 وه ىذلا سحلانم ءاحلابئرقو «سلتلاك بلطلا ىنعمنه هنفام رابتعاب سهلا نه

 اروع اوعشال ثيدحلا فو ساوجلاس اول لق كلذلو هحاغو سحلارثا | نيرسملات

 زاول كلذك نوكيال سصالاسفنىفو احم ةروصلا ىف نوكي دق لعفلاضءب نال ارش

 انلف كلدب وساق وسفلاو ءوسلال 0 اماف اًطدعا كارلا وركب و 1اس هلعافنو كن 1

 ناظلاىروألا نايفس لاق 4 مثا نظل نُك |ضعب نا 0 مهل رهاب ىدلالك مهيف نظن ل |

 لبقو هد ماكتبالو نظيناوهو مئابسيلرخآلاو هب هد ماكو ن ١بانا وه ومنا ” ا

 وهو هناا بودنهدهنمو لح و نع هللابن ل نظلاوهو هد روهأمو بجاودنف عاونأ ناظلا

 لح و نعهللاب نظلاءوسوهوروظح مار>هنمو ةلادعاارهاظلا املا الاب 0 ذأ

 كثححلا نع هللا ىهن سانلا بويع نع اوثحتالىأ#«اوسسجتالوةه عملا الاب نظااءوسو

 ةربر هى نع( ىلا ه هللا رت سام ىل اع

 اول اةيدطا هك أو

 رهظيال تح منا روع عبتتو سانل ا روهأ نم روتسملا نع
 ظاانالن ,ظااوذ ايالاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ن

 هللاداع اونوكو اوربادتالو اوضغابت الو اودساحتالو اوسفا 2 5
 انهه ىوقتلا هرقحنالو هلذخم الو هلظبال الا وخأ هلا ؟ىسعأ ام اناوخا

 ها د نأ ركا 2 ىرسا تس ردا ىلا اشنوانهه ى 0 انهه ىوقتلا
 ىلاالو ناحل الإ رظخ الملل نا هلامو هضرعو همدمارح املا ىلع ؛بملالك املا

 رومالانطاوب نع شيتفتلا مهاب ن علا م مكبولق ىلا رظنب نكلو مكلاعأ 3

 ليقو ريغلا ثيدح ىلا ماقسالاوه ءاحابو سوساتلا هنمو رسثلاف لاَشام 0

 ريغلا هفبغرءاهف اويغرتالىأ اوسفانتالو هلوقو هرامخالابلط وهو 0

 اوربادنالو هلوق هامحاصنع ةمعنلالاوز ىنع دسحلاو اهظوظحو ايندلا بايسأن

 لاق رع نبانع ة«هرحملو هنعضرعف ءافقوهربد ذاغأ مكنم دحاولك 0 أ

 ملو هناسلب اسأنم رشثعماب عيفر توصب ىداذفربنملا ملسو هيلعمتلا لصهللالوسر دعص

 ةروععش نمهناف مماروع اوعشالو مهوريعتالو نيلسملا اوذؤتالهبلق ىلاناعالا ضف
0 7 - ََ 5-5 3 6 

 عفان لاق هلحر فوح ىف ولو نوفل هنروع هللا عش نهو هلروع هللأ عب مادخأ أ

 ع 0 6 1

 ف رس مظعأ نم هّؤملاو كتمرح مظءعأو كءظعأام لاتفةيمكلا ىل 1| 0 وب رعنا رظنو

 ىلأ 6 بهونب دز زء تع ن *« .- تثردح لاقو ىدمرلا هد 50 هللادتع

 ا
 عل ا ءانع : دق انا هللادبع لاَقف ارج هتلرطَش نالف 2ر2

- 
 ة اذه هلل يقف دوءسم نءا

 هللالو_سر

 ةربرهىبأ نع (م) ةدؤومابحأ نك

 د« ةمادقلا مو هللاءرتسالا ايندلاىف

 ع ع

 ناسصاعن ةيقعنعملو دوادوبا هجرخأهبذخ ا ىد انبلا ريظت 8 نكلو |

 3-52 اهرتس؛ةروع ىأ رم لاق لو ةيلع هللا ىلص

 ادنع درع رتسي ال لاق سو ةيلع هللا ىلص ىتلانا

 62 هلوق )

 هو
1 

, 
1 

 || ريل بتسوي ا ا ا اا



 5 11 كل هاو 1 ةركلا دعا ن أشلا سأ, لوقا ناعالا ءرظح ىدلا

 لل رو ةيدوهمل 0 الح رلا 6 0 نا م ةهذع
 ١ قي ا قد

 هرأ 5 اعالا مه

 نال

 تااقف ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تتا اهنع هللا ىذر يح تذب ةيفصىف تاز

 اود دعب را 0 1 نيمو عضتر 0 0 ل كا

 انا ىورذا ب وصخ نموا لا قسفلاو ردكلاةشن 5 هن دارملاو هن

 ىسوم ىعو نوره ىبا نا تلق له اهل لاذ نييدوج تذن ةيدوع اي ىلناش ءاسنلانأ

 نمو 06 مقسم ناعالا نيبو هني + اوقف زاننا !ناىلع ةلالدلاو دع ىجوزو

 ةعاطلا مضوم نايصعاا عضوي *# نوملاظلامره كئاواف * هنع ىهن اع ه# بتل

 ؟ #* نظلانم 00 اونمآ نيذلااهأاي 9 باذعال ى

 م 5 ماع ىدح ل نط لكى ل 5

 ن-سحو تانئامتكلا نم هنف 1 ثيح نظلاك هعايتا بنام نظلان م نا ليلا ||

 سفنلا كار هو

 0 ءارعا ردا ماهباو 9 ىلع 6

 3 ركشلا م 20002 يام لال 0 نا 5 عق ل و بانا أمدعب قسافابوأ , 00

 مسأ اوعع

 نوراض ل 35 نوملاظل | مكئواف 8 ا 0 اك نِم أ 0 ا نمو 0 قوسفلا

 ناعالادعب قوسفلا مسالا 0 كلذا هلمش الق سب و ىساف 0 نعللاو

 لجوزعدلوق # كلذ مها اولاق نيذلا اوملظ ليقو مفلاعو مون ص مهد سلال

 امهقيفر اباتعا نيلحريىف ازيك اونتحا اونمآ قلاب
 ,ىلا عاتحملا لج رلام

 رشلاو ماعطلا نم 1 ا

 لزأملا ىلا نال مدقتف ا نيلجر ىلا ىسرافلا نالم مضف

 قانع ىزيلع اللة شتءنصام هلالاقامدقاإف امهلأش ئع ملو ماثف

 +اماعط هئماثل باطاق ملسو هيلعىلص هللاوسر ىلا
 نا هللقو ديزنبةماساىلا قلطنا ملسو هيلعهللا ىلصدتلال وسرلاقفاماعطهإأ-و :ماسو

 ىلعو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رن زاخ ةماساناكو كطءيلفمداو ماعط ليضف هد ناك ْ

 تل ف ُ ناللا نم

 لص هللا لوسر نأكلذو قنا فرفع | كاخاوك ماسو هيلع هلا

 با يببف لزنملاىلاامهمدقتيو امهمدخم نيرسوم
 هائبع ةتيلغف

 2 قلطنا هلالاق

 هيلع هللا ىلع هللا ل وسر ىلا نات ءاث

 ناكل و هما هع ناك الو امهريخاف امهعلا ناإس مح رف 52 دنع لاةفماناو هلحر

 ةيعمسركر ىلا ءانمعب !الاقعحر 9 م مهدنع دم رافي اهلا نم ةفناط ىلا ناطساثعبف لذ

 ع
 اةريضخ ئرالا لام 5 لاق ما_سو هيلع هللاىلد هللالو-سر ىلا آاح الف ماسو

 نالكأت امتالاظ لاق ا اد انموب الو اجام هللالودسر ا هللاو اللاو 0 ف

 نا قع اريد ١ اويذ 3ع هدا اودع نذلااهيأ ب لح 1ك هللا ل زاق 3 هم اه نام- نالان

 ند ا ليقو |[ نمؤااديحاب ن رطل | نأ نم قاادتا ل ءوس ريدخا لها ن . 92

 ع ع

 '.ظف ماسلا وح اءاربق أوس هءديربال الخدم لذ تك و 00 امالك م 1 لاذ ا
 أ

 "تهيب"

 | هيلع هللا للص هللالوسر هنامها سام ةماسادتع له ناسسحما اقلطتا مث اهؤامراغل

 نع هللا ره هاهو امهطعانا ةماسأل ءاسو 0000 هدنع لهام 0 ءوساأ

 نونظتام نظاا نه اريثك اوينتحا نآرقلاو مالسلا هيلع دمحع اونمآ نيذلا اهيأإي لاقف

 أوهتفقسافاي ىدوهباي دوملا نم ماس
 اع(بش مل نمو هناعادعب تت

 2 كئاواف ) 4ع 07 ا

 عجحز دحو ( نوملاظلا

 يأ ) ءانعدو نم ظفال

 اريثك اوينتحااونآ نيذلا

 ةينح لاش ( ناظلانم

 هتق.ةح وهنعهدعا ذارثلا

 ىلا ىدعيف تناحى ه هلم |

 ىندتحاو ىلاعتهللا لاق نبأ وءفم |

 مان_صالا كيعأ ا نا ىتبو

 عدلا تتتحا هعواطمو :

 رود املاو الوعفم صقنف

 كلذو ن افلا ضءب هءانتحاب

 ةرثكلاب فوصوم ضعبلا |

 (بتنل نمو) كالذكرتو ا

 ىدوهباي هيخأ ةيمستنم |

 ىسوخايو قارصناب ا

 رباملاو تلق ١

 مه كدوافا) ناعألا

 مهسفنال نوراضا(نوملاظلا |
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 يالا دع كلل رن ةبوقعلاب

 كلاما نب ”ةذرب ىبأف

 نا هللا ديعو ل !

 اعوان ذإ يعل دردح

 نع هللاامهاهنف كلذ |
 (اونمآ نذلااهيأاب) كذ ا

 و 1سوو هيلع هللا لص دما ا

 اريثك اونتحا) نآرقلاو

 هب آلا دهتاز (ن اان ١ دب ال ده تنل زن( ظلا رد

 ١ نغ: نيلحرل ىف
 1 اياتعا ماس و4 ةءاع هللا ىلصىبناا

 تاع

 8 ظو ناك وهوامهلاحاص ا

 هللال وسر مداخ ةماسأب

 ْنَظ ماسو ةملع هللا ىلص

 ةيبغلاو ن رسل و نظلا كلذ

 هدححرتخو هل> دم َن م مكمخاب



 'نوسؤللاو ليسو توقع اوزطالو ناسالاب برصلاو نعطلا رم مد لح اونءطتالو ) ركفنأ اوزان 0 ا

 1 دل هب قمح ام لعف ن "هم نال 3 نو 4 زطام اواعشال ا ليقو 0 باع اع أكف ن "م ولان ِمؤملا تاع اذا ةدداو

 اداموه ا تيلقثلاو ءوساابهلزيالاو امىعادتلا باقل الاب ز رس 0 (باقلالاب اوز رباط د د كف. هه ةسفن 3

 1 نادل ىو رو هب س أب الة بحاماماف ا 6 7-1 كسدو هنا ريعش 5 ١ 0 ا را ةنوكل ةقا 5 ,وعدملا

 : لال اًوَر سأ مع ىف ىب ند

 1117 را اضعب 0 ثتدإ الو نا ِ 0 7 :الو) 2 ريد تت اذه |

 بوصو راعو بادخو
 زمللاو هع 000 50 8 3 قمتاام لعق نم ناف هب هن نوز 5000 واةدحاو ا

 كك كش عدبالو 4 © باقلالاب اوزبانت الو ف ؛ مغااب بوقعي ًاَوكو ناسللاب نءطلا |
 ند رح 0 اهنا ع

 3 ناعالادعب قوسفلا مسالا ن 326 8 اف ع ا تقتلو 0 ريم اناف ءوشلا تقلي ا

 هم نر ةيسألا ةمال رز نوم ل ------ 9 :اكو 38 ردع اكن د

 ىدوج تنن ىلا ةصفخ ىلتلاق تلاق كيكسام لاقف كس ىهو عضو هلع هللا لح 0! ل
 كك 0 0 ١ ا هللاىضر سن انعو ةريصف

 ند منت ى تم كاو ىنل تغو ى ” ةسمال كت | 3 ملسو هيلع 8 ىل ص ىنلالاقف ٌ

 هللأ 1 كالا 4ع
 بدسلاو 0 نسح ثيدحلاقو عدمت ياا دحر م | 2 محا هللأ قتالاقمت كي 1ع 8 5 و ت2 قف تدع 2

 0 هم طا هاوهشلا نم جريج ىبأ هشام ءانتالو كسفنأ اوزطتالو# ىلاعتهلوق ثلاثلا
 ع

 انيلع مدق دا هن الاءدعب تزن اعف 01 ا 0 ترا

 5 ع

 رعصقتل أ 2 مأ ماسو هيلع

 تبانىف تاؤن اهنا ىورو
1 0 
 هللالوسر لمحل ةئالثوأ ناممادل 505 0 00 ا 00 هيزاواسلا
 مسالا اذه نم بضغي هللا هللا لوسراي هم نواوقيف نالئاي لوب ماسو هيلع هللا ىلص | 3 1 يم
 دوادوب ا هح رش أ ناع الادعب قوسفلا مسالا ستي باقااب اوزبانلالو ةي.آلاذه هللا لزناف ا هبال
 0000| اهفشنا نعدف ةقالثو ناعما هل روكي ان لح رلا نك لاق ىدمرتلا ىف و. | ”ىعو امي اف معن لعل

 الا ا 2 تيد ىدسرتلا لارا تابقلالا اوزباتتالو هز الانس تاز نا | ىلا ص اود دش للا
 سفنالاب دا راو ضعءب ىق م م نءطيالو أضعإ مكعب عيال ىأ م ا ااوزاتالو ا

 ادا باعاذاف 7 مهنال نيك لكك 0 مكناوخا اويقنال 00 انهن وحالا

 هيلع هللا ىلص هللالورملا

 ما 3 لدحرل لاقف ءاسو

 لاقف اده نم لاقف لمش
01 

 لب لاقف نالف ان ىلحرلا

 ناكاماانء نت ةنالقل تن

 كلذإ ذاهاح نوكف هربع باع اذا بدع ند 0 واال لو ةسسقل باع هياكذ تدع

 هد ىبع“أم ريب ناسنالا اوعدتالىأ باقلالاب اوراحإلو هةسفنل بئاعلا وه هناكف هسع ىلع
 ع 0 0 0-1

 نا ىهنف امنع بان مب تايسلا لع لولا ووك نأ باقلالاب زبانتلا سا.ع نبا لاقو

 لع 0 ف ارم ريع ف ناك لبق رفاك اي قفانماي ىسافاي لحرلل لحرلال وق وه لليقو هل©نم باساع ريع |

 نع اوهنذ ىنارصتاب ىدوبأب هةمالتمأ كاع هللاَعف ملا قارصتلاو ىد وعاالدرلا تبان لاق لل ا : لحرلا

 : نع ا
 بسملاىف دس الغر كال 2 دا راو اغلا ضب لاقو ر رزيحاي راجاب ا ا ع لوش ناوه ل )فو كلذ |

 5 ميالازشا) نأ اكد امال مالعالاك تراص ىتل لا تاقلالا اماذدإ 0 دشوأ ماعلا اده 1 باقتلالا |
 ىلا اقلالاام 1 5 اههر م اذا ا نأ د داق كلذ 4 أ 1 جرعالاو اذ 3 مسالا (ناع الادعب قوسفلا

 رمعل و قيتع ركب ىنال لق م ءركتالف اقدمو اقحب ن >7 احدمؤ ادج بكت |
 مهاوقن 101 ذلا ىنمع انهه

 _- مزكلاب قاتلا هسا راط

 - ع ا

 كلذ 0 هللا فم 0 اة لعاو نبر روتااوذ نا علو قور اغلا ا

 ع

1 

 نارتو ىدوبلا هل ا ًامسالاب رسب ىب © ناعالادعب ترق اال ضم 5
 كك 5- هك 2 يي امسام هتقيةحو مؤالبوأ

 0 2 مر د باكر 10 ينم ومالا فنارأا كذا | سدي لبق هناك سانلا نيب عفتراو هركذ نم

 1 قدقلو 00 1 عمجلا حا.ةتسا ناعالا دعب هلوثو ىقسفلاب اوركشنا

 مكضعب اوعنطتال(باغاالاباوزب انتالو)ة .ةلاباضعب كضعب اونعطتالو ندم وملا نم مكناوخا ىنعب كسف!اوستال( كة اوزلتالو)

 نمآ امد.ب(ناعالادعب) ىسوعايو ىنارسننايوىدوهبايك.خال ةيعمتلا س5, (قوسفلا مسالا سبة لهاا مساو بتتلإباضدإ



 هللالاق هاسنل رومان 0 مال ةص اًخلاجرلا موقلا (نونم اري نكن | ىدع ءاسسن نه ءاسنالو ممم اري ا 0

 حرص لاحرلابموةلا صاع ككاو زو مئاص عج قدوزو# موصك مئات مج لصالاىف وهو ءاسنلاىلع نوماوق لاحرلا ىلاعت

 هلوةىف ريهز كلذ ققحو ءاسنالو لقب 1 موقف ةلخاد ءاسنلا تناك ولذا هب لاى

 ءاست 2 ا موقأ 5 ل 0 قر داامو

 رارا]] رك د دصق نكلو 0 موقلاظفل سيلف ثانالاو روك ذلا م هداع موقو نوعرف موقىف يلوتانأو

 نانينتعم لق ها تارخلا ا موقلا يكتتو نولاجرا 1 عباوت نمال ثانالاب دا كرتو ٠

 نيئمُؤ أ ناعما روس 00 1 ا 5 3 : ١

 0 صضعإ م دع مه ةذ 1 ناو ضب ا || ضب رخل الى  نهنم اري 0 د6 ل اوكي زى“

 1 اغلا دا صتخم موةلاورخاسلا ند هللا دنءاريخ هنمروطسملا ن وكي دقذا ضعب نم تانمّوملاو نينمؤملا

 ناو 3 داو دصش 3

١ 

 م0 ءا_ج لك ريصي ٠ - - : ١
 ١ نيلسقلاب رسف ثيحو ءاسذا| ىلع نوماوق لاحرلاىىلاءتهللالاقاك لاحرلا ةفيظو رومالاب ١

1 

 ملاعاو ة ةير 7 نع ةيبمه

 ن_يعح

 :٠ نينال نحرك د. نءةلاحرلا نك ءاتك الاؤا كلتللا لع اناذ ءاعو نورت موكا

 ةيجوملاةل.لاب فانئتسا اهعماب ىسعو عم اها نية رهان ال مذ لا رايتخاو عباوت
 لجو نء لحب نحب

 لع ةأسعا ند ااا 1

 ريعمادقاب امالعا ديحوتلا 1 ىلع 0 نكينا نيسعو | ووك نأ اوسع عرفا عحلع مسالا ءاث 5 اهلريخالو ىهنلل ا

 ريعو مهلاجر ن* دحاو سو هيلع هللاىلص ىف هلا فرصنا الف رسفلاةالص نم ةمكر هتناف دقو م َتاَد م

 ىلع مماسن نم ةدحاو | ريدر دحأ عسوب مذاب اسك نع كلش مهلا هباصعأ ذخأ ةالصلان
 اناظتساو 1 ةيرحملا [ وم لبقأ ةالصلا نم تباث غرف املف وه امائاق ماق ادام دجي إف ءاج اذا 0

 . يش كى ل زوهسفتياولءجلا وصسفتا وهدقت ل وق «مثسانلا باقر ىطتيإس وهيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مهاريخ اونوكينا ىسع لا هللاقف 39 هللاقف ل>ر هيو هيو مسو هي ةنلع 00 هللا لوسر ىلا ىهتنا

 ثيل نع هملطلا تاما ال اضم دفا تبا يف كو اخ تاس 7

 اب ريعيإ ةكسلامأ رك ذو هيف نبا تبان هللاق نالف انا لاق اذه نم لاقف لحرلا

 دفوىف تازن كاه تلا لاقو ةينآلاءذه هللا لزناذ يمعساو هسأر لج رلا سكتف ةيلهاذلا ىف

 ٍْ سو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر بامجأ ا رش نود ا اوناكو مهانركذ نيذلا مع د ؤ

 درومهدرو فناتسم مالك

 ةإه نعربملا باوج
 هقح ناكد_ةفالاو ىلا

 ءافلاب هلبق اع لصون نا
 دقتعا نأ بوحو ىنعملاو

 هنم روع ملانا دحاو لك | مهلاح ةئاثرنه دوأرامل ةشدخ ىلوغ ىلاسو نالسو ٍببَبَصو لالبو بابحو راع لثم
 ند اريخ هللادنع ناكاعر |

 سانال عالطا الذا رخاسلا
 ماعالو رهاوظلا 0

 نزي ىذلاو رئارسلاب مه

 ع 3 1 - 0 . م "0 6
 روةسمالو ريقش ىنع ىزهمسال ىأ موق نم موقرعال اونمآ نيذلااأاي ىلاعت هللا لزئ اذ

 هزم ريخ هللادنع هلءاو هءدصقتط ام كلذ هايشاو مل, بس>وذالو رتاساإ لن ع هذ هيلع

 ا ءا_سنالو يف هاوق ىاثلا تيس مو اريخ اوك نأ ىسع 0 ىلاعت هاوةوهو دع

 نع ىور 5 نر اريد 0 نأ! دع 0 ءاسن نه هاسن فارسا ا # ءاسل نم ا . 5 2 :١ رع 0

 رئاىشلا ص ولح 30

 0 .٠

 ىلعدح أ 'ىرت ال نا ىخينيف

 هئع هيه" نع ءازيسإلا
 0 ع 3 5

 ه5 وأ لاح ثرو ها راذا

 نا نعءو رصقلاب اس 5 نريع مسو هءلع هللا ىلص هللالوسر ءاسن ف تلو انا ا

 | ةيدوم .1-و هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسل ضعي اهل لاق ى يد تذب م ا - تارت امنا ساد ع

 ا
ْ 
1 

 ٠

 ظ
 ظ

 ركنا الع لخدف تكف ىدورم تن تااق ةصفح نأ ةيفص غلب ل نع تيدوع تذب

 ع
 ريق هسفن ملظ اف هتف د ىلع وه نحن اب الق قلاو ١ 0 م 7 سس اال/ اح و و 34 هيلعاف 17 قلرعوأ 0

 اك لوح 5 ترسخ ع خابر - ل ول لوقلا لكوم ءالب | هيع هللا ىخكر دوم نبأ ن نحف كادت هللا هرد و ند

 ءاسان نم هر 00 كى هلا 0 تت از 0 نع ءاسنال 0 أاءيدصنت : لعلأو 3 دخع ا اريخ انيك 3

 1 ىلع ءاسنالو لات كلذ ن ء هللا من هاه و ماسو هيلع هللا ىلع ى ل حقن اس ماي انر ع ماسو هيلع هلبا لص ى

 امد 2 هللادنع ( نهنما ريح ني نأ ا ١



 قصاللا بسنلاو تبررقلا

 مل ةوالا لضش مل نا ام
 . 3 - .٠

 ترح دق مح امع صقط

 لةهاس اذان لع ةداعلا

 ادالو نيوخالانيب كلذ

 اوضهانت نا رئاسلا مزل

 حلصلاب ددضاوأو قعر قف

 نيدلاىف ةوخالاذ امهنيب
 بوقعي كتوخا كلذ 6
 (نوجرتمكلما هللا اوقتاو)

 ىوعلات تل انها 2

 لصاوتلا ىلع مكلمجم

 مكلمف دنع ناكو فالّالاو
 مكيلاهللاةهحرلوصو كلذ

 ىلع لدن ةيءآلاو اوسع
 ناعالا مس ماليزبال ىتيلانا

 هنآل

 نيذلامأ ي) ىنبلا دوجو
 6 نيزمّؤم 5 ما يش

 موقنءموق رخال اونمآ
 (هللااوقتاو) هللاباتكي
 مصل نم عك سمع امش هللا | 7

 اوجرت كل (نوجرتمكلما)
 نذلا اهيأإي ( اوندعتالف

 (موقنم موقرعهالاونمآ

 نبتيانىف ؤةي الاده تا رد

 رك تل نب سبق

 ءوس راصنالا نم الحر

 ةيلهاجلاىف تناك همارك ذ

 ١ اءواهنم اريخ اهريغ 8

 تأا كلذ

 د_مىوك

 ند هللا اهنؤ

 نذلا

 ا-سو هيلع هللا ىل اص

0 

5 

 رسال اتيان ىدينأ رقلاو

 20 7 ا موق نم موق

 ليقالتلقالا هللانورك دال نيةفانملا نا ال لاف مه نوقفانمأ لءةفاورف كرسشلا نم محا ال |

 ا

 ىلا اربص كلتق أ ال لامتف ريساب نيفص موب ىل 1ع اع ىنأو همدخو هإتقرب ل عزا زاهحالا ا

 لوتقملاو لتاقلا اهضعب ىف فر را امد هلا كلتىفتناكباهش نبا ل لاقاع ءاع ناع ايضالؤ |

 انمهأ ن نكيملوأ مهل ةعن ال نيالق ةعاج |

 الع 3 ىورو كلا قيرطلا "ا كلذ اولءقناف نيإسملل أود رشات ل لو الاتق |

 ىفلا مكمتعالو ا ساب اورك ذيب نأ ناذخاش كمال ةثالث |

 0 دا نا الأ نس نك معلاو زن رقاق ةقلاط نروماملا ىلا اناضماريوكلا

 5 ع .- نا رس ا ع
 5كقر هك نوجرت 1 ع أاوفاا ال وهوصمت الف ىا## هللااوشنأ و

 4 رس ؟نورشعلاو سداسلا ردا

 ”ىرقو جرزالاو سوالا نيوخالاب دارملا

 مكلعل 0 هف لامعالاو نىكح

 لبقو قاقلا مهني عش نم لقا امهنال

 ةفلاغىف ؟ هللا اوقئاو © ركتاوخاو كتوخا نيب

 موق نه موق رخسالا و_::آ نيذلاامأاي # كاوقت ىلع *# نوجحرت

 نارع نبانع
 ةحاحىف ناك نمو هقشيالو هلظإال ماسملاوخأ ملسملا ل لاق ماسو هيلعدللا ىلص هللا لوسر

 رك نم هير هلع 1 هللا جرف هب م ماسهنع جرف نمو هتجاحىف هللا 5 هيأ

 ةدازع
0 

 ملعا الاكو ماس هللاو ةمايقلاموب ىلاعت هللا هرتس | سم راس نه و ةمايقلاموب

 مد ةاغبلا لاتق مكح ىف لصف الج
 ْ ىلاعت هللازال ناعالا مسا ليزبال ثلا نا ىلع لدلد نيتي آلا نيتاهىف هالعلا لاق

 باط ىأنب لع نع ىورام هبلغ لديو نيغاب موك عم 6 ةوخا مه

 لاقف ره نوت رفع ناصر لا لهأ نع لئسدقو ىلا لهأ لاتقىفةودقلاوهو

 انامأ مهلاويسنو لمتع ليواتب لدعلا مامال اة عاط نءاوعنتماف ةينمو ةوق مهل ةشاط

 مهنع اهلازأ ةلظماو رهظأ ناف هتعاطىلا ,هوعديو مامالا معلا ثعبب نا

 5 مثدتءاطملا اوفي ىت> مامالا ,هلناق ىنبلاىلعاورصأو ةملظم او
0 

 موب ىلع ىداتم ىدان مهحب رج ىلع ففذبال و مهريسأ لتقيال و مهرب دم عبتبالنأ ماكف

 وهو ةمحتم :لاذي وهو حرج ىلع ففذالو ريسأ لتقيالو ربدم عبتيالالأ لجلا

 لامو سفن نهلاتقا لاح ىفىر اذالا ىلع نيت ةئاظلا ىدح اك ةلتأ مو نيملا اعاأ بر هللا كل

 اف ميلع مكمل اىرجو مهني برحلات نكس نأ لا سانلاراص مث : لاومأ اهو فات أو
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 ىذلاوت
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 >رلا 2 هلوق؟ض هبتلال سنجل نابل ممم هلوة ىف نم ةظفا #4 ملم تاطاصلا
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 م نانو الا ند
 : نذل هسا ءو هدد دم نوكدت حر لاثو ةراوع مدد نو اونءا 1 ١ < روح

 ءاهلاد اا 0 و عدز زاادح 5 راك 06

 8 هدم لق 2ك 3 هاغذا ل ءططأ | ىعم ىلع 2

 نا:ليقو ةنجلا
 هدا رغ مم ىلا#ت هللاو

 قع 34 يطع 0 ةرذعم
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 مد فااو 0 رات او هنا النو هنأ رع رم
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 نادال مق نمو كا

 او.نتحاو شا ناي والا نم

 "اوم ىتلاسج

 حرلا او.ةةحاف هاوقى

 دا نذل نع قش كل و
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 ا قلو نلمح ىأ

 در هب اا هده شنحلا

 اورفل مهأأ ضداورل لوق

 هلع هللا ىلس ىذا 'ةاذو داعب

 ةرفغلاب ريا دعولا داارلسو
 3 ا

 نوكي احا مظعاارحالاو

 اوناك اه ىل ع اوك 3

 هلا.> ىف هيلع

 5 ١ مك 0
 كم ندم تأ ردع هروس 0

 2 10 اع ىدو
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 نوءراوه لق نامز لهأ لكررقااو مويس أن م نوع انا ةداحلا ىف م ولد ندا

 هيلعهلل ىلص هللالوسر نأ فوع نإ نجس رل ديع نو 6# كندا

 وادندلا ىلا ف
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 2 هنجاق ناعع نب اك
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 ةاروتلا ىف مهاثم# عرزك ْ
 ّّك *

 ا ريسفنتو ا كفنان لع ه5 عرزك د ف هلوقو نيباتكلا ف مهلمم كلذىا هيلع 0 1

 و امر ىذلا ريثأتلان "م 1 1 6 لو ع 1( دولا أ م 0 مهعوجو ىف ( مهتمالع ( مهاع

 ا ا
 ةرتك نم مههابح ىف 20 ا قيل ديرب 4 دوتلا رث 2 |نم مههوخ و ىف مهاهس ِظ 1

 لاحوا اناس دولا را نمو" ةدودعتترق.دقو هلعا "اذا هماس نم ىلعف دووسلا

 اهرسش ةمهبم ةراشاوا روكذملا فصولاىلا ةراشا # كلذ راخلاىف نكشسملا و

 2 ليجنالا ىف مهلثمو اهنف ةرروك نما ناشلا ةبملام
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 ووو سس

 فيفختا هأطش "ىرقو هنف ةءاوهو تاحمتب ءأطشناوكذ نا ةياورنصاعنباو ريثك

 هي ءرزاو كي اواو 5 هوطشوا يهقدحو ةزمهلاةكر > لةندطشو دملاب هءاطغوةزمهلا

 ةياورب صاع نباا ارو هةناعالا ىهو رازءالا نموا ةنواعملا قع ةرزاوملا نم هاوقف

 ةظاغلا ىلا ةقدلانم راصف « ظلغتساف #9 هرجآىف هرحاك هرزاف ناوكذ نبا
 ةزمهلاب هقؤس ريثك ىلا نعو قاس عج هبصق ىلع ماقتساف “ هقوس ىلع ىوتساؤت
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0 01 | 

 | مه روأ دوما 3 ىنعملاو هعوشخو هنعتو هلل و مالسالا يد ةيكلاو نور
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 . ءاجر رافكلا ىلع ءاد_ثاةةامهربذو هيلع فوطدم هي هعم نذلاو إف ادتمواف دخل

 مهيد فلاخ نه ىل 1 نوظلغي مهنا ىنعملا و 2 ءأ اجرو ا ءادشاو 2 000 5

 5 نوزرماوك مارافكلا
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 | هلوق وهو ةكم لوخدو ملا عوقو ناب هيفو قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ | فاسإلا ان وهم نمؤم

 1 كح نوذس 1 ح معقيف سانلا تادف قنوت ا ماسو ةيلع هايف وسر اك لإ هل ْ

 ا اهلك ن ايدالا ريصتو اهلك نايدالا لعدبوشو ةيلعإ ىأ 5 هلك نيدلا ىلع ه رهظدل 0 ظ ) 0 مهارت ) هقئاعو

 | ىذلاوه 5 قحاب ايؤرلا هلوسر هللاقدص دقادلوش ايؤرلا سعأ هت هللا نك لالضلل
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 اكرنأ6 نا (نردا
 نءالضف) كلذك ادعو

 عء ءانددصام هللا لوسر هنا ملعتول رافكلا لوقنم اوذأت منا كلذو نينمؤلابواقا

 00 وسرد ل ىلاعتلاة مث هتلالوسر هنا ىف ىأا ديه هللاب كو ىلاعتهللا اقف تدبلا

 اسامم ةلاسرلاب ها دهش سابع نء الاقدل وسر لسرأمل او قو رك د قش ىذلاهللا لودر دحوش

 العدال ايوقأ ظالغىأ#« رافكلا, للعءادشأ# 0 نينمؤملاهب اص أ نمر / همم نيذلاو #2 لاقف
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 | ىتح ةعاسلا موقالف اهلك
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 2 ىدبرف 0 ءآ نم لوأ ركبابأ ىنعي (هممنيذلاو) هرعنب ليهس ةداهشنم (هللالوسر دحم) هتلاالا هلال
 نيدو ايوق دّللا ءادعأ ىلع اديدش ناكر ع وهو ةظاغااب ( نافكلا ىلع ءادشأ ) هللا نيد ىلا رافكلا وعييدعم ماقو
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 0 نوبلطي ىأ 4 نوغت 00 ا,ماعرمسموادمو الص ةرثك نع
 / ةنحلا اع ف هللا نما ضف
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 صض.ش وه ىذلا قطا

 ئذلا# قدك 0 لطانأا
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 كا لزم رب اوشلطببو كذ اويأينا نونعؤلا م نودئرئام 0
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 فئاطلاب داو وهو ع هللا اهئطو ةاطو رخآ نا مالسلاو ةالصلا ةياع لاقو ْ هه ركيامءاهداذاءا عىنمع

 ةرافكلاوهو هلع قشيو

 ذلاق .ءوسو طخ ه1

 لهاب اولعف مهنانيكرسشملا

 نمانب اولعفام لثم مهنبد

 : را نحو 38 8 ُ و 3 و 3 2 لد وهوا نودلا هلدضاو اهب مذلاتلاو ذل علا هيلع: ىتلل ةعقو رخآ ناك

 مه4> ن م 3 * مهمه 7 دصتق 0 مهول ىف م هريود نم وا ءا ءاسو لاحر ند لا عش 1

٠ 

 ريبعت و م4هلع ماسالا و مهاته ةراقكلا ىءا ةيدلا بودحوك هور كم رعم ص

 ريعب ل هه 1 هأ ع اذا هلع ند ةلعفم مهنع ثحعلاىف ع حدلاب مثالاو كلذ راق 7

 دق اذا مثالاو زييع ريغ

 ناب قاعتم ( لع ديغب )
 مهٌؤطت نأ ىندي مهؤطت
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 نأ 0 مهوكر علا مل ىأ < 4 مول 1 ةكع نيغئضتسملا ىفعا 000 0 ءامستو

6 
 تناك الا ةقشفاو  ةوركم

 1 ءأ 6 ملع ربع 2 رعم مي 3 صتلف 8 عا وعقوتو لتقل ا' ىأ 0 مهؤطت ا

 ىدهلاو 0 | 5 2 ١ ع( ئئ 5 دهلا 6
 :  3ثرخا | 0 م0 داق ىلع بد وا هللازال اططعا ك5 مه كك . 2 ا

 دادف نعؤملا ل لص ةرات ل ا
 ||| "ةوءلطن ا اوك رتب !لوش ٌ .-.5

 5 0 ع . 0 ول 4
 تانم وه ءاسأو نينه وم احلا !! اًوطت ن ء الول لوقي ةقحملا 0 رعملاو معضد لها اولتك ا 0 اا ال او) 0

 |[ ابو- كيس را اطل اللا
: 

 ى يكل نذألا باوجو ةئيسوأ ةرافك هبركزلف مهولتمل | "0 د
 ا 0 دنخو كمل 9

 نولوقو مكنوبتا نكرشملا نااوه لقو ةيدلا نود ةرافكلا هناعا هز لاذ

 هزدقت فو دوال ول

 : لن (مهؤطتنا مهواعت 1 ةكعا (تانمؤم ءا ا ليها لدتج وأو 3 ص نب شايعو
 : نوم و» م م اوت نا ريع نم 0 5 لك مه6لع م كطاسا كاذ ا الل ولمن اوةيد ا نما | مهتم م كليضت :) مهولتش



 ا
 ا
 ١
1 
1 

 ا

5 1 1 2 

 3 مقل 9 روس 0 د 1 ف 0 ١

 هللا ل وسر محصلة ةم.ع ةعاز> تناكو هاوقو «دورولادعب عودحرلاردصلاو ى

 كلذ ذى هتقنو مه رمد مكضو ناك اذا نال محمص ةيبع نالف لاق 1 هيلع هللأ لص

 دادعأد محو نورءلاكهل ءاطقناالىذلاريثكلادعل اءاملا ةببب دخل !ءايمدادعأ ىلع اولزن هلوق#
 اهدلو ىوش نأ ىلا تعضو اذا ةقانلاىهو ذئاع مجد وما !لفاطملاذ وعلا مهعم وفوق«

 اهعم ةقانلا هو لفطم عج لالا تءصو دنم لاب عبس 4 ١ 0 لدقو

 هلوق «نايصلاو ءاسنلا مهعم نا مدا نأ نمانلل !كللذ راكبا ةراعس 5 اهليصق

 تلمح ىأ مهتددام هلوقو «مهف تزن أو 7 تررضأ ىاترطا مك دق 00 ناو
 ولسا ذك رلا ميلا ماخلاو اوحارتساىأ اوجدقفالاو هلوق ٠ ةدم هنو 5

 وهو قنعلاليح هن ادب ةو قنما| اسدقص ناتفلاسلاو ةدفصلاةفلاسل !ىتفلاس درفت

 ترفتتساو اهإوق «توملاالاهئءدرف الا تال تول ]نع ةناكاوذو تكتكلا نيكو هن ان

 ةفورعم ةيلهاكلاىف تناكق وس يسأ لئاكعو ودعلالاتقىلا مهاعد اذا موقلارفنتسا لاش

 اراب ءابعالا جلبتلا لصأ و ديديكتلاو تسع 10 هيف ىلع اوي هلوقو» ٠

 حايتجالانم هلصأ حاتجاو كموق تاصأتساهاوق «دنع.هدعاقتو هتباجانم مهعانتما

 ىذالاة فل ايمىف نابراقتم حايتحالاو لاصئتسالاو ةحئاجلاهنم و ناسنالاب هوركملاعاشا .

 شالا نم طالخالا رهو شايوالا لثم باوشالا اياوعأو اهوحو يزال كلود

 صصما هلوق« هقلح نم كلذ دعسال ريدح ع كلذب قءلخ نالف لاش عاعرلاو :

 نم ةنافلاىهو ةضفاخلا هعطقنام راظيلاو مجأ هنو كب اوناك من مص مسأى مو تاللارظب .

 كلديالولهلوق «ممتسا أىف رود. مهلاقُش ظفالا اذه ناكو 3 را يرفىف نوكت قااةنهلا 7

 ةنلامالوهو رداغنعلودعم رذغىأهإو5 « هريغ ىلع ناسنالاد.نتعامزو ةمعتلادلاىدتع

 فالخ داش رلاودشرلاو ىغ ةطخو دشرةطخاةبدشر ةطخ مكلع ضرع دق هلوقو«

 موقنمهودو هل : + ةهاقةدسأ و يف ة اغا و اًقيرط مكنم باطدق هنا هتمدارملاو ىفغلا

1 

 و

 ا ا ا يش تس ا او سم ل نو سل ل سال سل صم ل م سس ل سس م حس سمسم هس سس شلال هاتان ستحل تح تخت

 اماقر لدجن ًاوهاهد.لقتو : 5 ل جف ىلا ىلا ضع ل الاىأ نديلا نومظعي 0

 راعشالاو ىدع هنا كلذ... ابل هزيغوأ لفتوأ رذشلا ءال نم. ةدالقلك نا

 ىأ هلع اليك ىدكلا األ هلوقو « هيلعةمد ليسيف مانسلا بئاح ا وه

 لحروهوز ركم اذه هلوقو » هبناح ىأ ىداولا ٠ ضرعنم ليسلاف ةيلع لبق "1

 أ هيلغ ىضاقإم اذه هلوق «هروعت وفرش ق تاعثنالكو قاانع لئملاو ودق ارحاف ٠

 ىلا اهم سم هو>و ىلع ةغالاىف وهو هؤاضماو الا ماكحاوهو ءاضقل انه لعاف .

 مالسلا نايلي هلوق «قيضلاو رهقلانع ةيانكود ةطغضهلوق * هماعاو'ىثلا ءاضشا'
 ع 1: 2

 ديدشتلا مم | صا ماللا مع ىوريو ءايا بتم 6 ماللا نوكسو محلا م 0

1 
 لد رلاةردؤم ىف قلعيو 3 15 ومع تك .آأ هيقعطوب ل با نك ةهيش مَ د م ءاعو وهو ١

 ريثالا نبالاقىلهرحاف هلوق هديقملا ىثدوهو ناتغااهر 3 و نيسلامضب سرب هلوق *
 ع 7 ته

 !هقاطاقل 1 ار انا فانيسا أ ناحل نش نانوكل
| 

 1 30 ب 0 ِي 5 0 ّح ةباطاو ةراحالا نموهف ةلمهملا ءارلاب ناكناو :



 فما ديب هضضصس ل مي 00

 2 1 0 ا 1 نيرخلاو ا 5 0

 لآ لمرأ _ 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىبنثلا:ىلا شيرق تلسراف

 7 1لراو ةنيدملاهبلا اومدقف ملسو هيلعهللاىلص ىننلا مهيلا لسراف نمآ وهف 0

 0 حب مع كيدباو 'ركنع مهيدنأ فك ذلا وهو لجو
 3 وهني أ ولاحو محر "نيود مح اورش ؛ ملو هللا ىن هنا اورشإ ملا مح

 اكبم ثيدخلاىف ةانثكسم  ىهو هنم ظافلأ ئومط.ءاؤطي ىراعلا هحرخأ تيبلا اذه

 ٠ مكس لازام هللاوذ هلو# ىلا هنامحأن ٠م ذاحر هاطعأو ةدئاتكا ن م امهس ع عزنو هلوق

 :- سيلحاي انع فك اولاقف هلوق ىلا ةمتلعنبسياحلا اوثيب مث هلوق اسمو «ىرلاب

 1 ا ىلا هللادبع نب ده هيلع ىخذاقام اذدههلوق امو م هنىذر راع ا ف الانا

 "ىلا انمجر هلوقىلا حلصلا ةصق ءادبلا نع ىورو هلوق اهنمو هتيبل نيبو اننيب اولخت ١

 :جابأإيأ لاق ماسوهيلع هللا لس هتلاوسر نا ثيدحلا فو هلوق اهنمو «ىرهزلا ثيدح
 وق المو ءاقح هللاىن تسلأ تلقف ملسو هيلع هّلياإىلص ىنلا تيناف رع لاق هلوق ىلا

 اهف تانمؤم ةوسن ءاح م زلالاقو هلوق ىلإ سابع نياو رع نبا لاق

 كب هلوق <22 !ثىردحا ظافلأ بيغ حرش 7-1 هك قا ىر راحلا | اهحر تم لئافلالا

 ١ 01 ةعضلا لا ةثالثلا نيمو وه عفيدقو ركاب هذعلاف منشتلا 2

 ءايخأ ممشياحالاكل اوءجدقو هلوق ءاسوساحىأ هل انبع ثعبو هلوق# ةرشثعلا ىلا

 نوهلاوش مهو شرق ءافلح 0 |[ ةواحرق مهب راكم ىف ثيل ىنب ىلا اوهصن اًةراقلا نه

 ( لاش لح ثحم اوفلاحم ةعازخ نم قلط عملاوذتو ةانم دبع ن:ترخاونو ا

 '(مهعمجل كلذب اومس ليقو ةكم لقساب.داو مسا وه قل كلذ اوم شيد دإ
 ' أ |ودقتفا دلوق < نيصوقت# ىأ نيروتوم اودنق اودنق نات هلوق ٠ عمجملا شيبعلاو

 1 ميقلا عاركدتمو عئموم مسا ميمقلاب ديلوت ولا نب "دلاخ نا هلاوق ءاوصلختو اوضم
 ' ةرتقو هلوق « ودعلا رابخأ ىلع اوءاطيل نعدحلا ىدد نيب نوثعسب ةعاجلا ةعلطلا ةعيلط

 .سمالاب موقلاماعي ىذلاريذنلا اردن ضكرب هلوق هداوس هعم عطاسلا رابغلاوه شيجلا

 | تفقوت امل اهنا ىنعي اوضقلات الخ هلوق * ةقانال رخز وه لح لح هلوق» ثداحلا

 هللاىلسىنلا لاف سرفلل ناراكو هو اهقلخىف اللخ كلذ اونظ ترقهقتو ىثملانع

 اهعنمىأ ليفاا سباح اهسيح نكلو اهقلخ نم كلذ سيل ىأ ت الخام ماسو هيلع

 ىلا ةقان مسا اوصقلاو ىلات هللاوهو ةكم نع لديفلا عنم ىذلاريسلا ن

 ةلاح ىأ ةطخن هلوق « نذالا قش وهو اوصق نكت ملو ماسو هيلع 00
 هن مايقلا بحنامو هضورف ىهو ةعرح مج هللاتامرح اهف ن ومظ» ةيضقو

 اهديدشتو ءايلاف يقم ةييدحلاىصقابلزن ىتح هلوق» هوحنو مرحلاةهرح كلذ ديرب

 ةكماو ةييدخلا نيو 0 دنع كانه رثس تيعم 0 تسل ةيرق ىهو

 ا شرفا او هلك املي ذل ل 0 و علاطمل 1 0 0

 رلا رلاو تضاف وتعفر 1 اذ ءاملاب ركلات دل 5 ىرلاب شدي لازاف هلوق 0

 ةض نسل
 1 0 ف تشق

0 



 كا ةرو-) 7 قي 1

 ثالثكلذ: لاق 5 مهم لجر ماقام هتلاوف اوةلحا مث اوراذ اوموق هباعحال ملسر

 م 0 همس 6م 1غ لحدف ملسو هيلع هللا ىلذ ماك مهم ا من مل 5 تل

 مح

 م 000

 ةلك ادحأ ينم ملكتال مث جرخا كلذ بحنأ هللا ىناي ةلس مأ تلاق ساسنلانم ىتل
 كلذ لمنح نم ادحأ ملكي ماف جرخف كقاحفكقلاح وعدتو كندب رحت ىت
 قحاضعب قا مهضعب لمحو اورمف اوماق كلذ اوأرابف هقلحف ةقلاع عدو هندب رد

 ورخآر صقوةبب د1لامون لاحرقال- سابءنباو رعنبالاق اغ اضعب لتقب مهضعب د

 لاق نرسعقملاو هللالوسراب اولاق نيقلحلا هللا جرب ماسوهلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 اولاق نيرصقملاو نيقلحملا هللا جرب لاق نيرصصقملاو هللا لوسراي اولاق نيةلحنا هللا مجرب

 رعنبالاق اوكشيمل مهناللاق نيرصقملان ود نيةاسملل جلرتلا ترهاظ ملف هللالوس راي

 هللا ىلص هللا ل وسر ىدهأو سايعنء!لاقتدبلاب فوطن اناما اولاقوموق صبرت هناكاذو
 نيكرشملاظيغل ةضفنم ةرب دسأرىف لهجىبال الج هايادهىف ب دحلاءاع ماسو هيلع

 ا ندا ءااب ىلا_هت هللازئاذ تانمؤم ةوسن ءاح مث م هشيد- >-ى ىرهزلا لاق كلذ

 دقو نينار عع ناطقا ف اوكا مصعب غلب ىتح تاز ماحد

 لاق ةيما ني ناوفص ىرخالاو نايفس ىنا نب ةيواوم امهادحا جوزتف كرش 1

 هيلع هللا لص ىبنلا عحر مث لاق قادصلا اودريأ مهسأو ءاسنلا اودرينأ مهاهنف
 ناكو ماسم وهو شيرق ند ل ني ةيتع ريصب وأ هءاجق ةمدملا ىلا ماسو

 ىلا ىقثلا ما نب سنذخالاو فوع دبع نب ره ا هنف ند 3و 3 سيح نك

 هللا لوس رلاقؤ اذا تاعح> ىذلادهعاا الاقو ا هيلع هللا لص هلال وسر للعامدقف مهلا

 انايدىف ملصيالو تلعدقمموقلا ءالؤه اننطع ا دقالا نيسست_ب أ ماسو هيلع هللا ىلص

 | هفنذ 0 اعرخو احرف نيستا وم كفا ناو كل لكاع 0 سانا ردعا]

 أ لاقف مهلرك نم نولك اي اولزن ةفياملا اذ اغلب اذا يد هااح رش نيلخ
 00 ل نع رش تاور اديح اذه كفرس ىرال ىبا هللاو نينحرلا دحال

 ىلود ةهعمو ىْوا نس سعاع 2 ند ااحر 0 هنلطق اًمدبو ملعو 2 ةيلعغ هللا ىلص هللاوسر

1 38 

 رب ص

 دب أهل

 كد رصف هزم كاف هيلا رظنأ 5 ريال وا لاقؤ كد تبيرح 6 كب تبرح دقل درج

 هللا لض هللا وسار :لاقف دز لطالما لخ دو ةحانملا أ ىدارذن الالف

 ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىلا ىهتاالف !عذاذه ىأر دقا هآر ني> ملسو هيلع
 ريبصي وأ أم ىتح حرام هللاوف لوتةم ىلاو ىحاص هللاو لَك لاق كلام كليو لاق

 قو هللا ىناي لاقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع فقو ىتح فشلا اعد ا وتم

 ليو سو هيلع هللا ىل_ص ىبنلا لاقف نم ىلاعت هللا ىتااف ميلا ىنتددردق كتمذ هللا
 ب 5 1 ّ ع ع
 حج 5-- مهيلا ءاكرب هنأ كاع كلذ ذ مسالا دوا هوه ناكو ل ترجح ند هما

 ا هلال وكم لوق ةكع او دهيم جس اوناك ن ءذلا نيلس كلبا عا 0 3 را فرس نأ ىح

 هيلا مهم ةباصع جرف دحأ كوم ناك ول ترو روسم 2 0 و ريصل دال ميسو هيلع :

 هللا وذ الحر ليعي_س نه تيرق هيلا مث معو رياص ؛ ىلإ دف لدول تاق

 مهلاومأ اوذخا مهواتقف اهل اوضرتعاالا ماشلا أ 0 3 ربع نوع“ ام



 اال (نورشعلاو سداسلا ءزملا م
 هاياداراف هينراف لاق انا كوحاال هللاو ال لاو هللالوسر حا ىلعل لاك 6 هللادع

 باتكلا ملسو ةيلع هللا ىلصهللا لوس رذاذ ةياورؤو مدرب ماسو هيلع هلبا ىلص ىنلا

 الإ لاق شادعغا نب دك هلع ىضاتام اذده“ بتكف بتكي نأ نسح سلو

 هان أ

 يدون اهلخدبالو مايأ ةثالث ميقبو لباقن 37 اهلج ىلعو هودرب مل

 ملسو هيلع هللا ىل_ص ىنلا اوللاص اًشيرقنا 92 نع ترا ىورو هوغو سوقلاو

 5 العلا 1و ادار ان“ © ءام نمو مكلع هدر ” مل ركتم انءاح نم نأ انا ا

 1 انءاحنمو هللاءد ءباف مهلا انهم بهذ نم هنا لاق اذه بتكنأ هللالوسراي

 كلذك مهامغنب لاق 5 ىرهزلا ثيدحم ىلا ع 2- احرتعو احرف هلهتلا لدحمت

 ٠ ع 1 2
 ندهو مهلا هدر 0 ءلا نم 2 ند نا ىلع ءايشأ ةثدل ىلع

 9 م جرخو تافنادق هدوبقىف فرب وربع نب ليهس نب ل لد وب! ءاجذا
 ”كيصاقأ نم لوأ دحماي اذه ل.س ناقف نيلسملا رهظأ نيب ةليفدا فو دست كم

 اااو وف لاق دعب باتكلا ضقت مل انا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لاقف ىلا هدرتنا هيلع
 "ةتللهريسك انأام لاق ىلهرحأف ملسسو هيلع هللاىلص ىنثلا لاق ادبأ ”ىش ىلع كحلاصأال

 لدنجوبأ لاقق ن كا رق ىلل هدربلا رح ؟ليعش لد م لغاش انأام لاق قالا ىلا ل
 بذعدق 0و تقلع ناورع الا |اسم تك ذوو نك رمال ىلا ءرأ نيلتملاوعسن ىأ

 ل

 ازدج ابأاي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هّلئلالو_سر نأ ثردللاق و د ادندش ايادع هللا

 انني اندقعدق انإ احرتو احرف نيفهضتسملا ند دم قا كللعءاح هللاناذ تسح|

 اع لاق هتجم تسلا ىندنو بلك مد عاناعلا مدو ارز ربكللا مهاع اف لدن> انأاي

 أ ع 9 ١ 0 ع
 هللا ىلصىبننلا ناو ناكدفو هاب لح رلا نضفهد هن رمضيو فرتسلا دلو ايزاتوحرو

 ايف ملسو هيلعمقياىلصهلل!لوسر اهآر ايؤرل 1 ف راسل مهو اوحرخ ملسو هيلع

 2 لدي ى أخا مهدازو نوكلي اوداك 5 0 لم ملا كدلك اند

 ناوس نع هثيدخ ىف ىرهزلالاو دئمو.الا تا سأ ذنم تككشام ملآواو ,علاق مجءامىلا

 هللا لص ىبنلا تعاقكاطخلا نب رعلاق ف.:> نب لهسنع لئاووبأ هاورو ا

 ىلب لاق لطايبلا ىلع انودعو ىلا لغاشلات اقل لاق اًتح هللا 01 كضلا او ماسو هيلع

 ىلا لاق اذا امدىف ةيندلا ىطعن ملف تاق ىلب لاق رانا ىف مهالتقو ةنخلاىف انالتق سدل تاق

 فدل ناسا اناس كك علو تلق ىرصات وهو داشعأا تحلو دل لورتو

 تيناف لاق ههفوطتو هنآ كناذ لاقالتاق 00 كتريخأهأ لب ناق هب فوطنف

 ]1 اك] 2 ان ودعو ىلن لعاتسلا تلق لب ناة اقحشا ىف اذهل اركب | ا( تاعفازكي نأ

 [نهلو ماسو هيلع هللا ىلصهللا لوسر هنالد رلا ام ؟لاقانني دف ةيندل لا ىطعن ماف تاق لب لاق

 انتدحم ناك 1 تاق ىلا ىلع هنا 0 هزرغب كسهساؤ هرصان وهو هلزر ىصعي

 ادع كراك ؛لاكألا تلف, مانا خا دن قيبحانأ ليلا 4 فوطاو تيبلا أش هلا
 ا

0 

 هيلعدللا لوسر لاق باد ل |ةيضق نه عر يف ا1ث الاعأ كللذإ تامدف رع لاقت هل فوطتو

 © اسورل



 نان فَ و سانا هابقتسا 0 0 نال موق 0
 ندبلا تيأردقلاق هءاححأ ىلا كا جد راافتيبلا نع اودصينأ ءالؤهل ىتشام هللا نام

 ةمقاع نب سلخا هيلإ اودعب 1 تيلا نع اودصي نأ 2 8 خربخاو تداقدق'

 موقنم اذهنا لاق ماسو هيلع هللا لصهللالوسر هآرالف شيباحالا ديسذئموب ناكو

 ضرع نم هنلا لبسي ىدهلا ىأراالق هارب. ىح هيحوف ىدهلا اوثمباف نوهلأك

 ملو شيرق ىلا عجرهل+٠.نع سبكلا لوطنمهرابوأ لك أدق ءكالقىف ىداولا

 قاعي رك رقاب لاقن ىأو ال اناظعا ملسو هيلع هللاىلص هللالوس ل

 هلع نع سدخلا لوط نم ةذاضأ 0 ع ءديذاق قف" يدل د ع لحالام تيأردق

 رشعمايلاقو كلذ دنع سيلكلا بضغف كلماعال ىبارعالحر تنأاعاف سا املاولاق
 هءاحنم هللاتيب نعدصيأ مان دقاع:اذه ىلعالو كانفلاحاذه لعام هللاو شيرقا
 شي احالابن رفثال 5 هلءاحام نيبودح نيب نلخعل هدب سياللا سفن ىذإاو هم

 0 :ماقف هب ىضرلام انسفنال خان ى سال دعك هبا رااقز دحلان 1 2

 ماسو هيلع هللا ىلص ىلا لاق يلع فر رش ااا فدا ولاقف هن آى وعد لاقف صفح نءز 3 20

 ءاسبنل دملكيوم امنيبف لسوغيلعا هللاىلص ىنلا ملكي لءك ر حاف لجرودو زركماذه
 هللا لص ىثل!لاق ليهس ءاجامل هنأ 00 ل ىدبخاف ر رمعم لاق ورعنب لبيس:

 ورع ني ليهس ءادث هثيدح ىف ىرهزلالاق رمعملاق 8 آك سحأ ند كل 11 سو هي هيلع

 ىبأ نب ىلع سو هيلع هلا لس ةنللالوسر اعد باث 5 كدي وانني, بتك ا تاهلاقف'

 85 هتلاو نوحرلا املي لاقف محرلان جرلا هدا مسب تتكالاقف تلاطإ

 هللامسالا اهةكنام هللاو نولسملا لاقت مو ل ا مهلا كساب نك نكلدإ|

 بتك1 !لاقمث مهللا كمعماب بتنك ىلءا !سو هيلع هللا لص ىلا لاف ميحرلانج رلا'

 نع كانددصامهتنالوسر كنازعت انك ول ليهسلاقف هللا ل وسر دم هيلع ىضاقام اذه

 هيلع هللا ىلصص هللالو_سر لام هتلادعن دع بتل انكللو كانلتاقالو تدبلا اذه:

 كلذو ىرهزلا لاق هللادبع نيد ول قوعدك ناو هتنأكودرلقا هللاو سو

 ميطعأ الأ هليا تامر> ا 0 نومظعإ ظل َ ولاتيال مهو هيلع هللاىلص هلوقل

 عضو ىلع ايطصا ورعن ليهش هللادبعزت د هيلع ىطاقام اذه .بتكق اهايا

 هللاقف ضعب نع مهضعب فكيو سانلا انف: نما ننس رسسع [سانلا نعت 7

 هللاو ليهس لاقف ه.,فوطنف تديللانسبو اند وام ن ًاىعو ا هنلع هللاىلد ىن

 ل.هس لاقف ىلا 5 5 مما ماعلا ن هما كالذ نكلو 3 ل ار انا ترعاا 0

 هلنأ 0 لاقو انيلا هيددر الأ 0 0 ىلع ناك "ناو لدحر انمكم اانا لغو

 كنا ىلعنولاولاق امفو ا ةصق ءاربلا نع ىور يقال ءاح ةرهنيك رسشملاىلا هربفتك |

 نب 1 انو هللالوسر 4 لاق هللادبع ين لو ثبا 1 فكل راك ةلاتننما هللالوسر 3

 « ساء اخ و ا



 ه5: 125-  (نورشملاوسداسلاءزجلا)
 7+ لهأ نم ملسو هيلع هللا لص هللالوسر عدن ةبيع ةعازخ تناكو هموق

 وعل |رهعم يبي دحلا ءايمدادعأ 121 اور ىؤل نك صاعو. ىؤل نب تلك ككرت قالك

 0 ملانا ماسو هيلع هللا لصىبنلا لاَقؤ تببلانع كوداصو كولتاقم مهو ليفاطملا

 ظ  ناف مك تاريخ او برخلا 2 دق اسيرق ناو نارمتعم انئح 10 لاتقل

 نئانلا لخداعق اواخس نأاواش نافرهظأ ناذ سانلا نيبوىنيب اولتو م

 07 |داه ئن سحأ لع مهلتاقال هدي ىببفت ىذلاوف : اونأ م ناو اوءجدقفالاواولعف

 ١ ىأ يح قلطناذ لوقتام مهخابأس ليد لاقف 0 هللا دقتل وا ىفلاس دردتت

 52 مسن الوق لوش ءانمعسو لحر لااذه دنع نم ؟ انئحدقانا لاقذ اشيرو ”

 اه مم 1! ورد لاق شب هع ارت نأ الة ال مهؤاهفس لاقف انلعف مكملع

 8 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاك اع مهتدحن اذكو و لوش مجما لاق 0

 " لياول ولاقدل ولا, تسسلو 1 لاق ىلبا ىلاق دلاولاب ؛ ملأ موق ىأ لاَقؤ 6 وج نةورع

 لعاودلب الف لئاكع مك زها ترش أ نر متسلأ لاقال اولاق و لهف لاق

 ةطخ كماع ضرعدةلجرلااذه ناذ لاق ىلباولاق ىنعاطأ نمو ىدلوو ىلهاب ركنتج
 ىنل الاف ماسو ديلع هللا لص ىبنلا ماكي لمعت هاناف 8-1 اولاق هتآ ىنوعدواهولقاذ دشر

 تاصأتسا نا كأن داب كلذدنع ةورعلاَقف ليدل هلوقنهاوت ماسو هلع هللا ىلص

 هللاوىناذ ىرخالا نكت ناو كلبق هلصأ حاتحا ب رغلا نددخأي تمع“ لهف كموق

 | ركوأ هل لاقؤ كوعدو اورش نا اةيلخ سانلان م اباوشأ قدا ناو اهوحو ىرال

 ' لاق ا اولاق اذ نم لاقف هعدنو -هتعرفن نأ تاللارظب صضماهنعهللاىذر

 ١ هللا لص ىنلا ماكي لءجولاةكتبجالام كزجأ لو ىدنعكلدي الولهدس ىسفن ىذلاوامأ
 . هيلع هللا لص ىنلاسأر ىلع متاق ةبعشنب ةريغملاو هتيحلبذخأ هملكاملكف ملسو هيلع
 ' هللالص هللا لوسر ةدحل ىلا هدسةورع ىوهأاملكف رفذملا هلعو فيسلاهعمو ملسو

 طسو هيلع

 0 3” 1 بي ل هيت

 ' هيلع 0 لا و ةيل نع كدب رخالاقو فدسلا لصتب هدب برض م

 ١ 1 81 لاقف ةيعش نب ةريغملا اولاق اذه نم لاتفدتا ودرع عفرذ ماسو

 ءاح مث مهلاومأ نو مهيلتقف ةيلهالا ىف امو5 بعكدف ةريغلا ناكو كتردغىف مقا

 'ىشىف هنم تسلف لاملامأو لبقاف مالسالا امأ ملسو هماع هتلاٍلص ىنلا لاقف ملساف
 متتنام هتلاوف لاق هنيعب ملسو هيلع هللاىلص ىنلا باهنعأ قمري لعج ةورعزنا مث

 || ههجو اب كلدف به لحجر فك تم والا ةماخن ملعب و هيلع هللا ىلم كلان وسو

 - اوضفخ ملكتاذاو هلوضو لعزواتش اوداك اضوتاذاو هرمأ اوردتباحأاذاو هدلحو

 ' موقىأ لاقو هباحسأىلا ةورع عجرف هل اميظعت هيلا رظنلا نودحيامو ءدنع_متاودأ

 ٍْ تيأر .نا هللاو ىئامجتلاو ىرسكو رصبق ىلع تدفوو كولملا ىلع تدفو دقل هللاو
 ١ لجرفكىف تعقوالا ةماخت مضتام هتلاوا دع دج بادعأ ,ظءيام هباعصأ همظعياكلم
 | ىلع نواتتق اوداك اضوتاذاو هرمأ اوردتنارهسعأاذاو ءدلحو ههجو اهب كلدف مه

 ضرعدقو هلاميظعت هيلا رظنلا نودحيامو هدنع متاوسأ اوضفخ ملكتاذاو هلوض

 «مكلع)



 (مفلا ةروس ) 4

 ”رنسس لالا رانبداخ سو هيلع هللا لص هللالوسر ثعف ةببدشلا ىلا ةثامسجفا
 | ىلع هيدهشتساو ملا موب كلذ ناك لبقو داعمث ةكم ناطيح مهلُخدا ىتح مهمزهف |
 ا : ( نولم ملا اع هللا ناكو ف د13 تلت ةزؤشللا دا محض وهو ةوخ تحت نك |

 ريصي ةقءايلاب ركب ونا ًأرقو 6 ايناث مهفكو هلوسرل عاجلا مملتاقم نم
 ماركا دحعسملا نع 5 1 وذو او رك نيذلا مه زيف هيلع مهب زاهف |[

 نيذلامه # لجوزع هلوق #: * اريصب نولمعت اع هللاناكو مهب محزفظ تح نم ْ

 : ماركا دحلا نع ؟ودصواورفك ||

 م57 ةجدملا حلص ركذ --

 مكحلا نب ناوسعو ةمرخغ نب روسملا نع ريبزلا نب ةورع نع ىرهزلا ىور

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر جرخالاق هبحاص ثيدح امم دحلو لكل قدس

 نولمتت اع هللا ناكو ,

 9 ونأ ءاملابو ) اريصب

 مكودصواورغ نيذلامه)

 ماركا دهعسملا نع

 ( نوامعت اع هللازاكو )

 هريغو ةراحشلا ىرنم
 (اورفك نيذلامهاريصب (

 ماسو هيلع هللا لصدمعع

 36 لها قع نآرقلاو

 تقيل دراي كنب دافعا نم .ةاك 2 دع عضب ىف ةيبردحلا ماع ةنيدملا نم

 | ةئدب لك تناكو !لجعر ةئاكحتس شانلاو ةندن نيسبسادعف قاسو الاثا
 ا هلانمع ثعبو ةرمعإ امم مرحاو هرعشاو ىدهلا دلو ةفيلحلا اذ 9 رش ةرشع نع

 ريدعإ ناكاذا ىدح محو هيلع هللا ىلص ىنلاراسو شارف ن ع هرب ةعازخ نم

 ا اعوج ا اشرف! لاقو عاض | ةينع 4 نافسع ن همام 0 طاطشالا

 شياحالا كلاوعجدقو
 نع كوفرصو ( مارحلا ون واع نذل 0 عاد لع لام نورا سانا لع اوزيشأ دش

 0 نورتوأ هتلااهعطق اقنع نكت اوحن ناو نيروتوم اودعق اودعق ناذ مهيصنف

 هللاوسراي ركبولأ لاقف هانلتاق .هنعاندص نف ابرح الودحأ/اتق ديرلالا تالا وا
 ءانلتاق هنعاندص نف هلدحوتف ايرح الودحأ لاتقديرنالتيبلاذهل ادماع تح امنا

 دياولا نيدلاخ نا ماسو هيلع هللاىلص ىبننلا لاق اودفنف هتلامسا ىلع اوضما لاق.

 وهاذا قد دلاخ مهبرعشام هللاوف نيعلا باد اودخن ةعبلط شير م لخفف ميمغلاب

 ىتح ماسو هيلع هللاىبص ىبنلا راسو شيرقا اريذت ضكرب قاطناذ شيلا ةرتقب

 تحلاف ل>لح سانلا لاقف هتلحار تكرب اهم لع طببم ىتلا ةينثلاب ناكاذا

 ءااذابوب اوكا ت قاخاب مو ك2 هللالكص ىنلا لاقف اوصقلا تالخ اولاقف

 شيرق قوعدتال هديب ىسفن ىذلاو لاق مث ليفلا سباح اهسيح نكلو قلخم اهل
 اهرجز مثاهابا مّتيطع ءأالا محرلا ةاصايفو هللاتامرح ايف نومظعي ةطخ ىلا مويلا

 روعسأل] نع عودصو ١ 4 01 0 لاَقف تنل ْنَء كوداصو ك !ولتاقم مهو

 ةيبدخلاماءمارط ا دعملا

 سانلا هضرعتتي ءاملا ليلق دم ىلع ةيب.دلا ىصقاب لزن ىتح مع لدعف لاق توف

 ثاطعلا ماسو هيلعدللا ىلع ىنلا ىلا ساناااكشو 5 نأ سانلا ثبلي ملف اضربت

 5 ٠ 2 ع . 6

 قئاس وهو ريع نب ةمحاب هإلاش هب هءايحأ 3 م احر هاطعاو هتلانلا نمامش عدا

 شجن لازام هللاوف هفوح ىف هزرذف رثباا قلزيف ما-سو هيلع هللا لص ىلا :نَذن

 ندهرغن قف ىعاز1 ل اءاقرونا لود ءاحذا كلذع ل هنع اوردص ىَح ىرلاب مهل



0 

 واوا ) ريخ لهأ ءافلح نموأ اوحاصيملو ةكملهأ نه (اورفكنيذلامكلتاقولو) ارداق (اريدق ”“ىشلكىلع هتلاناكو)
 هللا نسىأ دكؤملاردصملاعضومىف(هللاةنس)هرصنب (اريصنالو) هسعأ ىلإ (اءل ونودحالمث) اوهزبلاو اوبلغا ( رابدالا
 | ذنأ فا ىذلاوهو) اديبغت (اليدبت هللاةنسل دحتنلو لبق نم تاخدقىتاا) كسروان أن يلغالهلوقوهوةنس هئايبنأ ةيلغ
 لاو مدن ىضق نمي ةكملهأ نع 97 - ( نع كيد كَ 1 ا وسدانلا ءزجلا ) ةكملهأ ىديأىأ كنع

 لع هر زحا ءا 0 ةفاكملا

 ةماذدردقنال اردق قلك لع هللا ناك و 2 سراو ا وأ 0 اوه متاخم ىه وب أع

 اولاصيملو ةكم لها نم © اورفك نب ذلا عنق ولد سي 1 نود 7 نسال

 مويل- 2 رفظلاا مكلوخام
! 

 ! 000 ا 1 4 0 ١
 0 0 اريصنالو ِظ ف 6 نحب < ايل لو نودجال مث 3 0 5 رابدالااو هل ول لا ْ

! 

 0 كلذو ةيلغلاو لإ

 ع ةح ىلإ ةودما 3

 | ند 3-5 نيف ةعدق ع نانا ةيلع هللا ٠ نينا © لبق اق نم تاخدف ىتلا هلئاذنس 3 2ك 1

 ا وهو © + اريبغت 4 ؟ اليدين هللاذتسا د ناو 3-5 ىسروانا ن بلع 6 هللابتك لاق مك ىمنالا

 ا[ لخادىنا# ةكم 0 مهنع مكيسأو 0 1 رافك ىدبا 8 مكنع مدنا فك ىذلا

 1 | جرخ لهح با نس ةمركعنا كلذو ماع [؟ رهظا 8 مهماع ؟ رفظا نادعب نم 0

 .٠ .٠ 5 5 - .٠ ع 1
 3 هنعو مالاتسالا فرمثإ املع هللامهردق !ىتح هل الوخ اوناك ل قى نلاف سرا افلاَتق ةىلع كاس جرح 06

 1 اهنوحرب ا لق ماسو هيلع هللا ىل ص هيد هللااعدعو رامخح ى ص نقو ْش هلبا لص هللأ لوسر ثعنق

 ]| نامزلارخآ ىلا هنوعفيوأ نوملسماهحمت خف لكوه لدثو ةكم ىه ليقو مهل هللاا يهتت ةذد_مؤزه *ء.ىف ملسو ةيلع
-_ 0 

 مكلناقولو قي ك كاع ريغو 3 !نادلبلاو ى م نم ىَن 1-0 «اريدق "قس لك لعمل اكو 2 ناطرح 1

 ا

 ل
 د : 5 5 6

 ١ مو مكتعاومز ا 6 رابدالا اول ولو رببخ لعأت 000 اور ا أ هللاىذر سا.ءنءانعو

: 
|| 

 ا 6 هندي نيب بلاطىب 1 نب ىلعو ه رهظنع هتعفرف ةرحألا كلت ن ذاع نم نصع

 ْ هلل اى مسلعاعدق انهوحوقاوراثفحال ذل ماع انا ع انيلعج رك تك 7

 ْ هللالو_سر مهل لاف يادحاو ميلا نيف مه راصباب هللادخاو ٍٍح و هيلع هللا ىلص

 ا
 | ١

: | 
1 9 1 . 4 
 ظ ىتلاهتللاةنس# ةدعاسمالو هارصانالف 0 -كابلاونم ىعلي م ريصن الواملو هنود أ نيإسلا هلثأ رهظا اههمع

ٌ 5 5 2 3 

 | هي اليديت هللا ةنسل دج ناوز# :هنادعأ رهقوهنالو وًارصن ىف هللا ةنس هذه ىنعي 6# لبق ن مثل دقأ أ | معد حمرا
 ا 8

 ْ 56 لوو بمس 3 6 مكيشيأوم ؟تعرجدبا ا يرو لح وع هلوق : أ ىأ (ةكم نطبس) توذلا

 هنالوكسو ىل ع اوطره 2 كلا نم الحر نيناع 50 كلام نب نسناوَع ىورامةي الإ ٠ْ نال هيب داب وا 3 | 5- 3 / ا
. || 11 ,. 

 ا هءاخحأو ١ سو ةيلعمللا ىلصىنلا ةسعن رودر 4 نيستم معتلا ل |.> ند ملسو وةيلع هللا ىلص ٍ ما ات اود اهضعب

 0 را نع 1 ) ١١ طلتك ردك ] 00 كيداو مهنع 5 لك ل ل اهتدتلا لزناف هايحتساو البس ىو |! يتلا نا نعل '05 فلل ناد
 ا 2 كاسومل ردق أىأ( مي

 | هرهظ ىلعون رقلاق هلل لاق رجا لص اى ةيببدلاب , و هيلعهلل نا ىلا ٍ نحل ل 3 ناكو ) ١ ا اعونأ ,قلاق هننالاق تا ثا| 1 ! | اس اعهللا : أ اك اع هللا ناك

 ٍْ ١ غلا
 أ
1 
َ 

: 

 ربمخ نعأ ع نافطغو

 ليدز 0-3 0 رايدالا اول

 1 مهابيس لن ل, هللا أولاق انامأ ثا هر لوأ دهم م مدح مو هيلع هللا ىلص ِ

 ا

 ظ نع (اياو نودحب 4 ا يي انأ نودحال

١ 
| 
| 

 ا مصل مهنيب قفا ىد>وا د 6 نا رغل انسي هزت هئئم رك ذىلاعت هللا نادي آلا ىعمو

 مهدبأ ف فك ىذلاوهو ىلاعت هاوقودو مفلا ند مظعأأ ن ناك ىذلا 1 55 1
 اعنام ( اريصنالو ) مكلتق

1 
 منكم ىأ 4 مم ءاع كرفظأ ن ادعي ٠ نم قف ةكم ىداو لقو ميلا 0 ةييختلا | زهلاول مدار : ١ ةعزهلاو لدقلا نم مدارءام

 ظ

 انك املا لفغم نب هللا دع لاو مللسم 0 دحا ,حابدرفنا مهيلع 5 رفطأ نادعب نم 2ك

 ١
 هءدارأ لق «ةكمن طم: 5 زجاخلاو ةفاكملاب كسو 5 000 9 0 لك ١ ١

 تتم ( دبات 0 هلل 2 كد ا

 4 مهتم هللا باذعل(هللا ةنسل دن :او)ءاسالا ىلعاوحرخ نيح بادعلاو لتقل ايةيل ادا مالا ف( لبق نم) تضم(تاخدقىتلا)

 ش امسوىف م ني نع(مهنع كيدي او لات نع(مكنع) ةكملها |ىد 00-- ةكىذلاوهوزذ ايو< (اليدم )ل مهلا

 | هل اولخ د ىتح ةراجلابءاسو هيلع هللا لص ىنلا باهحأ همز هاشم 5 (ميلعكرفظأنا رادع نم) ةراعت ا د ناك ن أ ريغ 2

3 7 



 1 معفلا ةروسو 1 00

 1 لق هرسسل لعش ةبوصنم وا كه لع هقوطعم ىقىر ردا مئاغمو 2 ىرخاو 0

 ا بر رامشاب اهرحو ةفوصوم اهنال ءادتسالاب اهعنر لتحتو ىلا لثم اب هللاطاح
 | 5 رفطانىلوتسا# امبهللاطاحا دق لي ةلوملانء اف ناكامل دعب 7 اهيلع اوردقتمل 9:

 هللا وص هلوسرلو هلل اماعرهظال ضرالاتناكو اهنم دورملا جار خادارأ ريبخ ىلَعرهظ امل أ
 هلع هللا ىلص هللالوسر دوهبلات 1اس ايف دوهيااجارخا دارا نياسمللو 522 هيلع | ا

 هللاىلص هللال وسر مهللاقف ر ا مهلو لمعلا اوذك نأ لع اهب وعرشينأ و أ

 ءام ىلا هتراماىف رع م+االجأ د اهنا رقف انتشام كلذ لغ اهب كرقن ' للسو هل هيلع |

 ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسر 5 اع كدف لهأ ع م ل قدما نب دمحم لاق ءاحرأو د

 هريس نا مهءامد نقحب أ كدا ملسو هيلع هاوس هللالوسر ىلا اوثعب رايح ا

 ١ نأ ملسو هيلع هللا لص كانو ارا د ل مث ملمقف لاومالاهلاولخو |

 | لثم ىلع كدف لهأ هحلاصف مكحارخا انئش اذا انلنا ىلع لعفف فصنل اىلع مهلماعي ظ

 : مهنال ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسرل ةصلاخ كدف تناكو نياسملل رييخ تناكف كلذا |

 تاي هل تدهأ ملسو هيلع هللاىلصهللا وسر نامطا الق باكرالو لين اهلع اويلجيمل ||

 وضع ىأ تلأسو ةيوشم ىنعي ةئلصم ةاش ةيدوولا ركشم نب مالس ةأسعا ثرحلاتب )

 | مسلاايف ترثك اف عارذلا اهل ليقف ملسو هع هللا ىلص هللا لوسر ىلا تيدا عاشلا ف

 لوانت ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىدب نيب اهتعضوالف اهب تءاج مث ةاشلا راش سو

 | اهنم دْخاَف رورعمنب ءادبلانب رسثب هعمو اهغسيرلف ةعطق اهنم كالف اهذخاف عارذلا

 أ هتلالوسر امأو اهءاتنا ىنعي اهغاساف رمثب اماف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ذخأ اك |]

 || تفرتعاف اباعد مث مومسم هنا ىريخأ رظعلا اذه نا لاق 6 اهظفلف ملسو هيلعدتلا لص أ

 ١ انحرتسا اكلم ناكزا تاقف كيلع ىنيالامموقنم تغلب تلاقف كلذ ىلع كلجاملاقف |]

 لع رخب كاش 00 هيلع هللا ىلص هلتلالوسر اهنع زواحف ريكسق ان ناك ناو هنم |

 | قدواشت كنباعم تلكأ قااريمخ كل تلا رمشب مأإي لاقف هن قوأ ىلا ةضو2

 ١ تام ل هيلع هللا لص هللالوسرنا انور نواسملاز اك 5 عاطقنا ناوأ اذهف 1 ١

 ناوح نم الح رنا نام ن هللا دبع نع 3ع ةوبنل| نم هن ىلا ءأ هللأ برك أمعم ادهش ا
 دمع

 لعق ىسلاو عاتملان م مهئانغ اوجرخأ ريبخ انكف ال لاق سو هيلع هللاىلص ىتلا |
 8 3 0 ا ( هحرام اخير مويلا تحب ردقا هللالوسراي لاقف لجر ءاسق مهمئانغ نوءيابش سانلا |

1 3 1 0 

 ٍ : ا
 0 1 ا ا تح رىتح عاتباو مما تازاملاق ترامو كو لاق ىداولا اذه لهأنم 0 ع ع

 . عء.6 1 4
 1 وهامو لاق عر ريح كدب اال 6 هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5 "ا اة ةقوأ ةءائادل# :

 ظ
 0 3 م. : : 1

 1 1 ىر 7 9 0 01 9 ها هح رحا : ةئفاعلا كاعل نات ا 0 أ |

 ا الع 0 اهوذخأت ى 5 2- 5 اهوعقت ىد 0 ىعي
 ا

 1 ردش ب رتل 0 مورلاو سراؤ ىه نياق القا أب و اوفلت 1 مكلاههفي هنأ
 ع 2 205 11 تكل

 712 ةفوطتم (ىرخأو)
 هذه مك لك ىأ هده

 ىه ىرخأ مئاغمو مئاغملا
 : ةوزغىف نزاوه متاغم

 (املع اوردقت مل) نينح

 ةلوخلا ن 6 اف ناك امل

 0 + هللا طاحأ دق)

 ؟كرهظأ وىلوتساوا,ملعردق

 ىرخأ ىف زوو اماع

 هرتسف رمد لشن تصتلا

 هريدقت اهب هللا طاحأ دق
 دف ىرخأ هللا ئشقو

 اوردق#ت ملاماو امطاحأ

 عفرلاو ىرخال ةفصفاهملع

 ا-هنو' 0 ءادتالا ىلع

 اوردش 2 ةفوصوم

 ريخ اه ل طاحا دقو
 ًأدتبملا

 ا ماع ورد 2

 دق (ام هللا ط لئاجأدو (

 ةينع ىهو 000 امادللا

 سراف



 آظ205 ( نورسشعااو سداسلا ءزلا )
 وش 1 نأ حال 1 ريضنلاى 001 ناكو عسرلاْنب ةناتك اهحوزب ملسو هب هيلع

 . هللا ىلص هللالوسرل لاف دولا نه لحرب ملسو هيلع هللأ ىلص هللالوسرىب 0 2 لعل

 1 ةناتكل و هيلع هلأ لص هللا لوس ر لاف د ب رطب ةنانك تيار 1

 ةبركلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوكر 0 كاتقنأ كدتع ءاندحو نا ا 1

 هللال وسر هد حأق هللا ا أ قىاك 3 ةنام هل هدأ أسمح  هزاكا ش رحعل اهنم 2 ,حاؤ ترفخ

 ملسو هم هيلع هللا ىلص

 ةقنع برضف ةلسم نء دجم ىلا هعفد مث هسفن ىلع فرش قدح ءردص ىلع هديزب حدقب
 . - - ع - . .٠

 ع م هيلع هللا ىلص هللالوسرنا كلام نب سن !نع 23 ةيلس دوج هرخأب

 ةيلط وب أبكرو ماسوديلع هللا لسدهتلا ىن بكرف سلغب ةادغلاةالص اهدنع انيلصفريخ
 2 ناو رابح قاقزىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن ىرحاف ةيلط ىبأ فادر 5

7 55 0 5 5 2000 0 

 ضايب رظن | ىبا ىتح هد نع رازالارسسح مث ماسو هيلع هقلا ىلص هللا ىن دخت سقل

 اذا انا ريم تبر ريك أ هللا لاق ةيرقلال خد انف ملسو هيلع هتلالص هللاىن دع
 اولاقف مهلاعأ ىلا موقلاجرخو لاق اثالث اهللاق نيرذنملاحابص ءاسف موق ةحاسب انلزن
 هللالوسراب لاقف ةمحو ءاحف ىسلاع مشل ةونع اهاتيصاف لاق قيسللا تكي 0 لي

 لجر ءاعث يح تنب ةيفص قاف ةيراح ذخف بهذا لاق ىسلانم ةيراح ىنطعا
 - - ع 55 2 -

 ةظيرق ةديس يح تن. ةيفص ةيحد تيطعادّلا ىناي لاقف ماسو هيلع هللا لص ىبنااىلا

 لاق ملسو هيلع هللا فص ىننلا اهلا رظن الق اهبءاحق هوعدا لاق كلالا حلصتال ريضنلاو

 هللاقف اهحوزتو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهقتعاف لاق اهريغ ىساانم ةيراح دخ
 - - .6. - . ِء ٍِء .

 هلامزم> قيرطلاب ناك اذا ىتح اهحوزتو اهقتعا اهسفن لاق اهقدصاام ةزجاباإب تبا

 هدنعناكنم لاقف اسورع ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا عصأو  ىلدللا نع هلامتدهاف مملس مأ

 لاق نوسلاب ”ى رخآآلالءجو رقلاب ”ىحي لجزلا لعجت اعطن طسبو هب"ىجعلف ”ىث
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللالو-ر ةهلو تناكف اسيح اوساخل لاق قيولاركذ ةقكلو
 انقو رييخ موب ناك اف ريبخ ىلابل ةعام انءاصأ لاقىفوأ ىأ ن هتلادبعزع (قز

 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىدانم فان ,رودقلااب تاغالق اها رناف ةيلهالا 1

 سممل اهنال امنع ىهناعا سان أ لاقف أيش رم لامول نم اولكأتالو رودقلا اًوفكأ ن
 5 ع ٍِء 5 .:

 هللالوسر تأ ةيدوهلا ةاعأ نا نا كك ؛قز ةّبلا اهنع ىهل اعأ نورخأ لاكو

 املاك ماسو ةيلع هللا ىلص هللالوسرملا اهب ءىحق ةمومسم اشي ملسو ةيلع دللا ىلص

 اولاق ىلع لاقوأ كلذ ىلع كطلسل هتلاناك ام لاقف كلتقال تدرأ تلااقف كلذ نع
 لرععسا نب د لآ و هيلع هللا ىلص هللالوسر تاوهلىف 0 [اهلتقنأ

 هض ص ىف لون ملس و هيلع هللا ىل !صى ل ناك ةشئاعتلاك دال ىره اق ان ءسنو وب لاق

 عاطقنا كدي اذهنريض تلكأ ئدااولخلع طلا 01 > لازأام ةشئاعايهم تامىذلا

5 000 711 

 «قرارتلا نم عيش ك . ًالاانلقربمخ تف 1 تلاق ةشئاعنع 22 مسلا كلذ نم ئارها

 1 ب ا 1
 ٍسوديلعدتلا ىلصاتلا لور ناو زاح ا ضرانهىراصنلاو دورا ىلج ارعنارعنب|نع
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 ١ لا ناكف -هدنعام لطاتسي ىح بال ا م لاىلا



 1 فل | هووش ١ ١ ع 1

 لاق هلوسرو هللاديح وا ةلؤسرو هللاسحن ذا>ر ةيارلا نيطعال لاقف 0 رد

 ماسو هيلع هللا لص هللاوسر هن تأ 0ك اارهو هدوقأ هب تحف انلع تيناف. .

 لاقف بح ص جرخو ةيارلا اع ًاريف 0 قصيق

 بر لطب حالسلا ىاش كح ا ريح تلعن 1

 ةنيتلت تلف لورا ذأ

 هنع هللاىذر ىلع لاقف

 هارطنملا ديرك تاياغ كلك هي ردح تاس ىلا
 هردنسلا ليك عاصلاب ميفوأ

 جرخأ دقو ظفللا اذهب ماسم هجرخأ هدب ىلع متفلا ناك مث هلتقف ابحسع برضفلاق

 و .لهس مهن :هعاج ربيخ مث ثيدحىوردقو ىوغبا!لاقهنم افرط ىراخلا ١

 دق ناك سو هيلعدللا لص هللا لوس رنأ هد نودبزب ةريرهوب و كلامنا 8

 سو هيلعدتلا لص هللالوسر ةيا رركبوبأ دشحاذ ضانلاىلا حرم ملف ةقيقشلا 2 1١
 لاتقلانمدشأوه اديدشالانةلتاقفرع اهذخاذ عجر مث اديدش الاتق لتاقف ضم مث |

 الح رادغ ةيارلانيطعال لاقفكلذب ملسو هيلعدتلا ىلص هللالوسر ربخاف عج رمش لوالا

 هللاقوةيارلا هاطعانايلعاعدف هلدن ىلع ا !و هلوشرو هللاديحتو هلوسرو هللابحت

 ىلعو نمل حج تدع جرت و يخف ٍداذ كبدي ىلع هللا شي 0 ا

 تكااط ىبأ نب ىلع هيلا جرخت زحنرب وهو ةضيياالثم هش دق رح ن مروع ها

 كعب جرخ مث سارضالاق تييادحأ ىحدسأر ق ٌولفو رفغملاو ر 2 2 326--

 تب ةيفص همأتلاقف ماوعلانب ريبزلا هيلا ج - هع رب وهو رسأي و بد صح

 مث ريبزلا هلتقف ايقتلا مث هللاءاشنا هلتقب كنا لاق هللا لوسراي ىنا لتقب باطملادبع

 ةلتاقملا لتشو نو مفي | !سو هيلع هللاىلص هللال وسر لز 2 م 0 ناك

 حقا م مءوصح لوأ ناكف قاحمما نب دمحم لاق لاومالا زوو ةيرذلا ىسو
 3 5 هلتقف ارح هيلع دوهدلا تقلا ةاسم نب دوغ لثق هدنعو معان نصح

 ادا ها يح تنب ةيفص ميم ايابس باصاف قيطاىأ نبأ نصح صودا
 تكصو تحاص ةيفصعم ىتلا مهتأراطف دو, لنقنم لق ىلع امهبر ذ اهنم رخو لذا
 اوب عا لاق ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر اهأر ف ا ان هعا تاتا اههحو

 نأ نول كاع هءاذر الع قلأو هفلخب تؤكل ةيفصب أو ةناطيسشلا العر ىو
 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقو هسفنل اهافطصأ دق ماسو هيلع هللا لص هّللال وسر

 نينأ ساب رع ثا لالباي ةجرل كم كعزلأ ىارام. ةيداوربلا كلتد ىآر ال لدالا
 نب عيبرلانب ةنانكب سورع ىهو مانملاف تأردق ةيفص تناكو امهلاحر ىلتق ىلع
 نينمت كناالا اذهام لاقف اهحوزرلع اهايؤر تضرعف اهرحىف عقو ارقنا قيقا ىبأ

 هللا ىلصهللالوسر ار.ىتاف اهنيع ابنه ترضخ ةمطل اههجو مطل مث اد ناعما كلم
 هللا ىلد هللالوسر ىنأو ربا هتربخاذ وهام كلذزع اهلأسف اهنم رثا اءو ماسو هيلع



 اطارص مكيدعو ( كلذ

 ةريصب مديزيو (ايقتسم
 هللا ل_-ظفش ةقنو انمشو

 (ل ط ارص مكيدمو)

 هاضرب ما ندىلع مكنش

 1 نورشلاو سداسلا ءزملا م

/ 

 هت 1م

 ساو هيلع هللا ىلص لوسر لا قدص 0 نينمؤمالةيآ ل 6 لقو مهلاشم لصح

 مهطايح كولا وه هللانأ | ولعيو مهني ىف لا انش اودادز 8 20 عم رامحاق

 نيدولا مكيدهو ىنعلإ + + |عقتسم اطارص مكيدمو # مهبغمو م ره دهشم قف مهمسار

 رييخ مو ةيببدحلا ملصب انيقبو ةريصب كديزيو هيلع مكتبا و مدا

 هد ربيخ ةوزنغ رك ذ اع
 ا ةيشةشدملاب ماقأ ةيبب دا نم محرامل ماسو هيلع هللا ىلد هللا رد كلذو

 وسن ياسا !ن قررا موس سس م رك | ةيقن ىف رام اكل (2 نب 1 ضعبو هاا لاذ ىتاوغ (قو مس هن رخاةش وو ركنا حرش م مرا ضم

 كك اناذآ 7 0 صا ىتح 06 0 [ة2اكا نك [ننو هلع

 ا 0 0 0 1 فلَح تكرر كار اناذأ 5

 | ملسو هيلع هللالص هتلالوسر اوأر الف مهيحاسمو مهلتاكت انيلع 0 ع

 انلؤئاذا انا را تيرجرك ١ هلل ١لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا مهآ هأ اف سلاو ا اولق

 عه رببخ ىلا انحر 2 لاق عوك الانب ةلح 3 نع (مز و ردنملا 0 ءاسف موق ةحاس

 موقلاب زحترب سماع ىع لعجت ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر
 انيلص الو اقزكصت الو ع انيدتهاام هللا ال وأ هللا

 انقال نا مادقالا تبثف # انينغتساام كاضفنعنحنو

 انيلع ةنيكس نازئأو
 | امو لاق كبر كالرفغ لام اءانأ لاق اذهنم ملسو هيلع هللاىدص هتلالو_سر لاقف
 باطخلان رع ىدانفلاةدهشتساالاهصناسنال 1 وهبلع هللا لصهللال وسر رفغتسا

 بحرص مهكلم جرخ ريخ انمدق الف لاقسماعب انتعتمالول هللاىناي هللج ىلع وهو

 لوش هقيسب رطخ

 برم لطب حالسلا كاش #* بحي ىنأ راخ ثلع دق

 تولت تلقأ بورحلا اذا

 لاقف ىماع ىع هلزربو لاق
 صاغم لطب حالسلا كاش د سعاد نأ نا تل

 ١ 6 ٍ 5 هل لفس سا 8 ا سر ىف بند فسقو ف نيش رصب افاتحافل او

 ١ باد ع نم رف اذا تحر هك و جاسلاو ل امو ا 0 ١ عطقف ةك ىلءةقيس
 3 عك 2

 ا هللأ ىلص هللالوسر تن افدسفل لق صاع لع لطب نولوش مسديلع هللا ىلص هللالوسر

 سو هيلع هللاىلد هللا لوسرلا ماع لعلطب هتلالوسراي تاقف ىبا انأو ملسوهيلع
 5 2 ع 5-3 2 - ٍِء 1 - ٠ - .٠

 1 ىلسر أم تسع در اهل لي كلذ لاق ند بدك لاق كرادح | نم سان تلقكلد لاق نم

 | مقلاناو ا دعووا 0 0 نيحىف رييخ 3 هدعوىف ا

 11 ةلعااوأ ا اويل 0 نا وأ 5 ةلعوهو نرد ىلع ل

 || هلعلكوتلاو هللالضشتةقالاود  ايقتسم اطارمص ركيدبيو ف كلذ لءف لثم فوذحن



 2 2 اوما

 00 رب مئاغم ل مودات مرنم هك مناتمو) ةكم نم * مهفارصنا بغ ريخ 0 وه (امر ةامتأ) ما 7 ا !

 0 ) بلاغيالف اعينم 006 مقا هر روش م7 1 ( ازيزع هللا ناكو ( م ١ و ب أ ا راقع تاذاضر 1

 ع 6 مكحم ا 3 5 ا اًءمو ار عه وأ 6 1 ها دنا تءرييخ 5 5 اين رق ىو اناو 3 ١

 4 دي ل و: 0 قم © اهتودحايا ب ردك مان هل تع ) ع 1 : 0 1 اناك 1 خم 1 0 ش

 ةمايقلا موب ىلا نينمؤملا ّظ ”ىشام ىهو اهنوذخأت ةريثك مناخ هللا ك دعو

 لهاىداىا 13 مكنع سانا ىدنا تكف 0 ربح مام نعي 0 ع مكل لف

 ه 5 نوكتلو حلصلاب شبرق ىدبا وا نافطغو دسا ىت نه مهئافلحو رييخ

2 
 اانا ىف( اعودخأت
 هيلع هّللا لص ىدنااعم

 ةمايقلا مون ىلاهدعب و ماسو

 متاخملا ) هذه ركل ليت ١
 00 قد_صوأ ناكع هللا نم ما اهب نوفرعي ةراما  نينمؤلل هنآ : ةينغلاوا ةقكلا أ

 فكو) رييح ماعم دفا . 3 3

 ءدهقو اورشالنأ ىلعو توما ىلع كوعبابو ا ىد> نيصلخلا نينمؤملا ىلع قع
 ا مكتع سانلا أ :

 رمال س1 30 0 * ]| هللالص هلوسسر ةعاطو هتياةعاط اف تناكةعببلا هذه نأ ىهو ةفطل ةيآلا
 0 ا لوخدل بجحوموهو ل>وزع هللاناوضرل بحوم كلذو ماسو هيلع
 طر ,#تانح هلخدب وسو هللا مل نمو ةمدقتلاةي الا نىف ىلاعت هلوق هيلع

 اوفرصتاةبعرلامي واقف | ةيضل دهميوتدنللا لها نه ناوضزلاةعس لخأنأ نايبلا اذهب تدثف رامنالا هت نم

 لصلا 3ك لعام لكر هنال اضرلا لبق هللاملعو 55 ماعف ىف ءافلا تلق ناذ »+ مدقتملا ثيدحلا ءانلقام

 هلم ( نوقوأ) هلوق ْق بيقعتلا مهغن فركف مع ىضرف ناعالاو قدصلانم ممواق ىفام ملع ىلاعت

 ١ ءريدق 8 كنوعبابب ذا هلوش قلعتم ,مواقىفام ملعف هلوق تلق «يبولقىفام ملعف

 هللا فدقف ممرصنل اًؤاح

 ةرددعو ) نينم ؤملل ةيآ) |

 هللا نم مهنأ 1 0 اًض را ةزاش | قدصلا نم مهو ولقىفام ملعف 0 نينمؤملان 0 هللا ىضردقل

 ١ | لز/اذ هل هلوققف لارا دناحلا هدنعىتلا ةعبأ لادن كبش عيال ندع 35 3

 هلوقو 6# مولع ةنيكسلا لزئاف ممعىضر ميواق ىفام ملعامل ىلاعت هنال بيقعتلةنكسلا

 نم قع امودخلاب ةريثك ماذمو 0 ربدخ ىعل 1 امرق اذ مانو 0 ىلاعت

 ع
 نماضهاوناكع لحو نع

 لعق ميلع مغ ل ميلا

 دعب مهاطعأىأ (مهانأو)

 اما اهمث) كلذ

 اموفخي ( امودخأي ةريثك |

 | هللاىلصهتلالوسر اهم-قف لاومأو راقعو ليخت تاذ رييخ تناكو رببخ لهألاومأ [
 6 ايكح ذو ركشنادا نءاينغةزعلا لماك امينه ىنمي  ازي نعمتلاناكو لف مهنيب سوديلع
 هللا دعو 8 !امت هلوق :# مكيدبأ ىلع كالهلاب كئادعالو مانغا م 9 ركح ثيح

 ةمايقل ا مونىلا كل عفت ل |تاح وتلا نمانوفغت ىتلا مئاغملا ىتعي # اهن ودا تك مئاغم

 راك هع تلا 0 و تاحوتقلا 7 ىلا ةراشا'ةيفو - مناذم عب < هذه ركل لف ظ

 متلاو 000 5 هتلاهل 1 أرلا ةلامك هذه مهل لحال و ليقتسملاف لحو نع هللا رمطدي

 ظ سانلا ىدبأ فك وذ ريثكلا نم ليلقلاك مئانفلا نم هيهتلاك دعوام تحومو

 هللا زاك و )ريس ةينع ىعا

 هماعهللا ىلص ىنلل ةينعلاو

 هللا دعو) هياعصأو م رو ظ ليات اهلمأ رصاحو 2 دق و 0 هللا ىلص ىنلا نا كلذو 4 مكنع

 ا[ وذا ربعك انم
 ع 6 2 اذكف لع 2008 لحو نع هللانأ 1 لا ل ممولة ىف بعرلاءاقلأب مي

 0 قة“ عى هوا, ومثتعت -
 ا : ام 7 ٍ 000 لوف ) قريكتس كا الح 00 ءفاطءوه 2” نيذ ع 31 وكتاو مكيلعةنل ما 2 .٠ م ف هز 14 1 كملط 0 ف ء أل 5 0 | م

 هلإ 3 0 لن | ىلع مهاد 2 كعي ن يح

 ليي :كفةشدملاب مهن ر ارذو نياس ملا لايع لعاو رش نأ نافطعو كا

 ريخ ةينع |( ده كل - 6 7 ق2 ى لإ َّق وام وءفتنا مالا . . - 9 تعال م لل 0 09 انا 2 3 |
: 

 ربح لال ءاقاد 1 نافطء و ان ىفعل 2س 7 6 39 اق ثا لاتقلاب ( م 5 سانا ىدنأ تكو )

 افلا نيءيس اوناك رب. تام فالا ةيناع اوباك نينمؤملا نال ربيخ مف ىنمي (نينمؤيلل ) ةمالعو ةربع ( ةيآنوكتلو )



 0 )م واق ىفام ملعف )

 يف ف رئائضلا قدص وصالءالا

 ةنيكسلالزئاؤ ) هيلعهوعياي

 ةننامللا ىأ ( ميلع

 0 ع ع اصلا سيسب نمالاو

 مه.ولق

 ند 5( موق ىفام ماعف )

 (لزن 5 ءاؤولاو قبصلا
 ( ةنب ةنكدلا ١ ىلاعت هللا

 بهذاو (ميم)ةديأ لل

 ةيحلا مع

 ودع نا.ىل 1 مهعيابو ةئامسجوا ةزامعل 1 :ياعلت وااغل اوناك و هن اوضأ مالسلا هلع 0

 « نورشملاو سوال ءزخلا#

 . لوس راعدنملتق ١ ا ايلا كك دنع هلل[ ىضر نانعْل 5 'ناوع ثعبف عح رف شب احالا

 انه * مهبولقىفام ملعف ف ةردسوا ةرعس تحن اسلاح ناكو مهنم اورشالو اشيرق |
 ملصلاوا عيجشتلاب سفنلا نوكسو ةديئارطلا # مهيلع ةنكسلا لزنافإ» صالخالا |

 ملسو هيلع هللاىص هللالوسر 3 ماعلا لهأ ضءب نع قع“ نب دم رك ذاملع

 الع هلجو ةكك شيرق ىلا هثعبف ةيبدحلا لون نيح ئارخلا ةيمأن شارخامد

 ةيلع هللا ىلص هللا لوسر لج او رمعف هلع احام ةنع مهفارشأ ل باعئلا هل لاش ل

 هللا لص هللا لوسر نلا ىتح هايس لواخأ شيباحالا م بف هلك اودارأَو 0

 .لاقفةكعىل | هثعبل باطالخا نب رم ملسو هيلع هللا ل راعدف هريخاو ماسو هيلع

 بك نب ىدع ى نم ةك سلو اشرف كف ىلع نا ىلا هللالو_سر اب

 اهزعأوه لحرمىل ع كلدا م ىظلغو اهاياىبو ادعى رشا نك تف رعدقو دحأ أ

 الفارشأو نايفسبأ ىلا هثعبف نا سو ا لس هل( لؤبنر راعدو نافع نب ناثع ىنم

 ىلا نافع رح در كلا انيلارات ا 0 ل

 الجو هتبادنعلزنف اهلخد. نأ لبقوأ ةكم لد نيح صاعلا نب ديعسنب ,نابأ هاف ةكم

 ةايظعلاقف سو هيلعدللا ىلص هللا لص هنب' لوس رةلاسر غلب حمر انو هقد دز امتي نيب أ

 اةفوطت نأ تنش ن | ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ةلاسر نم عرف ني> ن ناوعل نك

 هتستحاو سو هنأ هلع هللالو_سر هنفوطي ىد لدفال تءنكام لاقف هبفطف تدلاب

 لاقف لقدت ناّمع نا نيلسملاو سو هيلع هللاىلصهللالوسر غلبف اهدنع شيرق

 ةناكف ةعببلا ىلا سانلااعدو موقلازح قىح حربنال ملسو هيلع هللا لصدللا لوسر

 ماسو هيلع هللا لصهللالوسر مهعياب نولوقب سانلاناكو ةرههشلا تحن ناوضرلاةءس

 ملسو هيلع هللاصهللالوسر لاقف توملا ىلع هوعياب شالا نيريكبلاق توملا ىلع
 توملا ىلع هعيابن ملالاق امماراسإي نب لقعموراح نء مدقدقو معطتساام ىلعلب

 عوكألا نب ةلم لوق نيبو اذهنيب عا اضيأ مدقت دقو رفنال نأ ىلع هانعياب نكلو
 هالاش ١ ى ند الحر ناوضر لأ ةعس عيان ن م لو ناكو تو م ىلع هانعيأب أ

 نبدحالا اهرضح نياسملان ةدخأ ناوم را كدعصت نع فام ملو بهو نب نانسوبأ

 نم امم رتامسإ هتقان طباب امصال هيلا رظنا 1 رباح لاق هم ى وخأ ن د

 © 2 لطإب ناثعسعأ نم 5 ىذا نإ لسو هنلغ هللا ة

 تحن عباب ن ء لو ارا كا لذسال ملسو هب بلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ر

 كك عيري نم ةنخلا ناحدمل ملسو ةيلع هللا ىلص هللال وسر لاقلاق رباح ل

 هلوثو دع ترَع ثيدح لاهو ىدذمرتلا هحرخ ارجالا لجلا بحاصال ةرمشلا

 5 1 3 7 5 6 200 رادع
 م ماعاك ءافولاو صالخالاو قدصلا نم ىعلي 8 م وق ىفام ملعف 8 ىلاعت

 مهلع 9 ةنيبأمطلا ىنعي « ةنيكسل |لزناذ # قافنلاو ضرملا نم نيقفانملابولق



 نمو © ديعولا نم 8 لادا ةال وع 6 - 1 ىف فدقتلا ىلع دعوأ

 نمو لاقف مهمعتلا لوس نع ربركشااب كلذ ربج مش هتجرقبسل دعولا ةغلابمد.عولا

- 
 3 ىور ند ”« ةرههشلا 5 ند كنوع امذا نينمؤملا ن يي هللا ىذر دّقأ 0 نونلاب هب دعت

 .٠ 2 1 ب - 0

 هريغو داهكلا عاى ىنعي © هلوسرو هللاعطي نمو زن: بيرق
 قافنااو رفكلاىلع رقسيو ةعاطاانع ضرعي ىنعي * لوتننمو راهنالاا نما

 0 0 0 ثيح نا هذه اولاق ا اذهام تاقف 7 نواصي مولا

 ىلاعت هقلأ نمةج-ر ت6 انعياب ىلا ةاركشلا ىلع ناكل ام عمج | 1 ليقملا ماعلا نم.

 ىراصنالا سق نس دح ريعاعج هانعيابف ةرك“ ىهوةروح* ثلا ت 3 2# هدس كح رغوهانعياف

 رابسأ ,كفاكو+ ةئانفلتو افلا ةركشلا تام ناك لاق فول ن
0 

 5 نب هللادم 1

 كعب ملام كه بااسس كو هب ا هدا ناوضذرل !| عر ع ةعببلا هدهو نب رحاهملان 3

 ا ا ب . م رأت ةلواعب 1 هكا 332 ص
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 || هلخدن صاعنباو عفانأر ةو بيغرتلانم عفناانههبيهرتلاذا 6 اهلا اباذعهذعي لوت

 هعنف هياومهف ةكم لهاىلا ىعازانا ةيمانب شارخ ثعب ةيب دخلا لوم مالسا هيلع

 1 ا هحرخاوتوملاىلع هعباب لو رغنال نا ىلع ءانعياب لاق ةياورىف داز هريعب نطب تحن ىنتخا

 2 تك | 7 1 5 0 57
 (ىر 5 : تك 5 آت 2 ١ ةريشلا تغذي كيوعيام ذا نينم وا نع هللا ىضر كا ىلاعت هوة راج نع ىدمرتلا'

 || 6ق) توملا ىلع هعيابت ملو رفنال نأ ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللاوسر انعياب لاق

 ١ رطب 1 !كتنكأ قلو لاق ةئامعن رإرافل 519 نضرالا لها رك مولا مثأ ةيبدخلا مويا

 77 ا ١ 4 قب 0 71 رع سج انك لاقرب م اح نع ( ا ٍىوروةرجللا 6 مكترالمويلا |

 52 5 او ف 4

 ( لونين مو رابنالا امتتنم ىرجت تانج هلخدي ) كلذ ريغو داهجلا ف (هلوسرو هقلاعطب نمو ) وزغلانع
 ) رحمشلا تد كنوعيامذأ نين فى ٌواانع هللا ىذر دقا) ىاشو قدم هكاددلو هإذ دن ( اهلأاباذعهبذعي ( ةعاطلا نع

 ثعبةب د1اب لزن نيح ؟ ع مقلإ اةروسم 1 لا دعقو م 186 م د هيب 5 تمتص داما
 ا

 | طادمأ نب شارخ

 ظ
 | ةكملل ا الور ١

 هياومهف ةكمىلا الو_سر | لجاو دءولا لصف © راهنالا اهتحن نم ىرجت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطب

 ح رالف شيياحالاهعنف

 ا لاق .ةقعسل رماع اعد
 .٠ .٠ ع

 كد رغ ا يوشن لع مهفاخا

 ثعبف مهايا ىبوادعنمه

 3 : نع 5 1 3

 ءاحاعاوب رحل تايمهنأ ١ كر تلا

 سيتحاوهورقوفتيبالارئاز | / 2 داما
 ١ نينهؤملان - هل حل ف لو نع هلوق 0 ةرخ الا ىعل 34 اعلا ايادع كن دع 0

 ٍْ 0 3 ةرجمشلا تح و 1 اورشالو ا تنزف اوزحاش نأ ىلع ةيبدحلاب ىجعلي 6 كنوتياسن

 زدحاش ىت> حربن ال اسوةيلع ا تررأ احاح تقلطنا لاق نجرلادب 2 س نقراط نع 4 هر ةرع ده ناكو 0 ْ ١ ل و . كامن تن ِ

 ىلا سائلا اءدو ا غولقلا |
 11( 1 عاف ةفلاأ 1 5 : 1

 او شالو ع او: 0 ١ بادي اق دم رعس لاق أمم ءاعر ردن ماف انيلع ثيم#“ اهانيسن لء ملا ماعلا ن 00 انح رخال" لاق جروهشلا :
 رد كي

 ةرعس تناكوةريخشلا مت ا كادهاس ع نعةياور فو كوهذف ماعأ متناف اهومت اعو اهوماسي ل ماسو هيلعدتلا لص هللا لوسرأ

 ّْ ا 0 نأ ىورو اهفرعأ م 1و ماع تاعل امن 0 1 ةرمقلا تل ز دقالاق هنأ نع بيسملا نبا

 مهضعإ لمد تناك ن.ألاقف ةرمشلا تيهذنا دعب ناكملا كاذب
 ٍ مهضعب وأنهه لوش

 || انعجر لاق رعنبانع(خ ) ةرشلات بهذ اوريس لاق مهفالتخا رثكااف انهه لوقب

 هولتق مهاب تنح راف مهدنع

 هللالص هللالوسرلاقف

 افاأ نيءياملا ددعناكو

 ةئامعب رأَو

 هللا عطي نمو) وزغلا هلا

 ملا ق ) هل للسر و
ٍّ 

 ةافاوملاوةباحالاوةينالعلاو | 20200 م 1 عمم 1 ١ تانك 3ع أ انكلاؤ ةيب دخلا وب اوناك لئس ارباح هنا ريبزلاى أن ء( _ و

 هخدب زارذها لاق ىلا

 نم ( اهتحم ند ١ درت

 | ا اهرغ# تن 3

 راهنأ ( رامتالا ) اف غو

 | سارا ا

 )اا و هلوسرو

 6 2 اميحو ( اهلأ ١ اياد

 0 مثلا تى كيوءياس ذا ل *بع 2 دقل 1 لاَقف ا ةفس لها ند 3 ند ىلع ا 1

 توملان٠ اورغالنأو ةرصنلاو متقلب هللالوسر اوعيابلجر ةئامسو فاأ واون اكو ةرعسلا ةرجش ةيبدحلا



 قا هدعو ثيح

 هنوعددتع ىعادلاةعاط

 نم ( اوعيطتناذ) هلوقب
 هللا مكتؤي) هلاتقىل ١١ اعد

 ُ رد ار

 طم ىعادلا نوكي
 ماولوتت ناو ) ةعاطلا

 نءىأ ( ليقنم ميلوت
 (ايلأباذعمكبذعي) ةيبردحلا
 ل ( ةرخالا ق

 ىل-_ع الو هي نعد

 ىلعالو جرح جرعالا
 جرحا ىفن ( جرح ضررملا
 اهأمأأ ىددنع.

 مهيأ واتاقت) باذكلا ةليسم

 ىتح (نوملسب ؛وأ) نيل ىلع
 اوس (اوءيطت ناف) اول 11

 لاثقلا ىلع اوقفاونو

 مبؤي) زد.حوتلباوصاختو

 هللا مكطعي ) ارخأ هللأ

 ناو) ة نجلا (انسح باو
 ةبوتلاو ديحوتلانء(اولوتت
 ىلإةباحالاو صالخالاو

 )ب اذكلا ةليسم لاتق

 ةس . دحلاة و نعنع (متيلوت

 ادهل.ق ن 00 ) لبق ند (

 اعيحو (ايلأ اباذع كب ذي )

 ىلا ةنامزلا لها ءاح مث
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 |ىلا جر النا مئثأم (جرح جرعالا ىلعال و) و زغل ا ىلا ج رمال نامنأ محام

 *# جرح ضررملا ىلعالو جرح جرعالا ىلعالو جرح ىبعالا ىلع سل ف مكمرجفعاضتا |

 | جوركلا نم جهمتموأ دعم داهحلاىل | مهعدن ملول ملسو هم هيلع هللا ىلص ىنلان نا لوقن

 هع داهللا |
 سو هيلع ه0 مآل ةيلعت ع 0 0 اذ أ

 اخ ةحسيىلَع لبلد هنفو ةلالدلاىف رهاظف |

 1 اه 0 ا 9 7 2 0

 هريغل 0 الا ذا هنع 00 3 ٍاذمام 0 د را 2 ٌ

 يلدلاف ةينغلاوه ةياتسح | 0 اوعيطت نافذ هب 00 7

 18 اعلا اناذع 6-5 0-0 هيب د ع نع ” لبق نم مييلو داك ولوتنن ناو# قه ةرخ الا ىئةنملاو

 , مهريع نود ةيبدحلاب ناوضرلاةءب دهش نع ةصوص# تناك اهنال رييخ ةوّنعو

 ) اهنتمأ يعم داهحلا ىلا حر 0 مهلنذالانهرعو ركوب عنتمال هعم

 ٌةحولا نعباوجلاامأو اهذخ أ نم

 ماسر سرت ل لا

 ركبابأن :1لاقنم لوق امأو ملسو هيلع هللا! ص تلاوه نيفلضملل يادلانأ نايبلا ادهم

 مى ارلاو سراق: لاذق ىلا هاعدرعنأو ناكل هلع م نامسأ 5 ةفدح ى

 ' 01 اامهتءاط لع دعو ىلاعت هللانال امهتفالخ

 دحا عوقو ىل ا ةراشا هيف  نواسيوأ مه :واتاقت #8 ىلاعتهلوقو 2 رانلااممفلاع ىلعو

 احا رحالشلا 4 وي اوعيطت نافل لتقلا وأ مالسالااما نب مالا

 ى < لاتقملا مهاعد
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 ناوز# ةنجلا قع 2

 !اذع مكب دعي و ةيبب دا ماع ىنعي #2 لبق نم متي واك # داهلا نع اوضرعتىنعي اولوتن

 هللإل وسراب انلاح فرك راذعالاو هيام را ل1 لود الامدِهكيل زناملو راثلا ىندي هياعلا

 ضإرملاىلعالو جرح جرىعالا ىلعالو جرخ ىمعالاىلعسيل ف لجو ع هللالزناف
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 نال داهحلاك رت زاوح ىف ةرهاظ رادعا هذقو داهجلا نع فاعلا ىنعي ©
0 3 

 باطلاو ودعلا ىلع مادقالا هذكعال ىعالانال رفلاو ركلاىلع نوردقنال امماحصأ

 لا ج سعال ىنعمىفو ضيرملاو 6 يسال اخ ءالذكو هل رهلاو هيه زارت >الادنكعالو

 ئذلاو ريكلا لاحطلاو ديدشلا لام لا بحاص ضيرملا ىنءهىفو عطقالاو دعقملا

 كلذ ءارو نمو ةرهاشظ داهجلا نم ةمئام راذعأ هذهف رفلاو ركلا ىلع نوردشال

 لاحمأم هلم بوصتسا نأ هبحاص نكعال ىذلارقفلاىهو ركذام نود رك راذعأ

 هل سيا ىذلا ضيرملا ض
 : الر قسم ىعالا رذعنال جرعالاىلع ىعالامدق اعناو كلذو#و هيلع هماقم موق

 زكر ايظا نقوم تارلاكاو داهملا عاصم نم هيلا

 وو ةساركلاىف هبعافتنالانكع هنال جرعالا فالذث هريغالو سرح ىف هن عافتنالا
 ضرملالاوز ناكمالل نك رملا ردع ع دغأ 2 نال ضنرملا ىلع جرعالام دقو

 رقرإ جرخال نا مثأم(ج رح ضيرملا ىلعالو)وزغل



 ( جتنا ةروس) د 1
 7 تايئاو كلذإ هللا نمدر ارانلاو 0 ناقاو مهوعبش ال ناهللام 1 5

 ارامشاو مدل مسالا اذيمهرك ةررك 6 بارعالا نم نيفلخملل لقوم نيدلاروماب

 ١ هللا لص ىنل هللا لاقال # بارعالانم نيفلخملللق 4 لحوزع هلوق # هلوسرو

 ١ نم مفناكو ةبعشتم لئابق نه اريثك امج نوفلخملا ناكو انوعبت نل لق ماسو هيل

 | لوبقل ل>وزعهللا لع هيلع اورق-او قافنا| ىلع اودممنيذلا فال هريخو هت ون ىجرت
 نينمؤملا نم اوناك اوعاطأ ناف ديدش سأب ىلوأموقىما نوعدب ماىهو ةلا مهب ولا

 نيقفانملا نم اوناكهبلا اوعد ع اوضرعاو اولوب ناو ةنطاوهو اندحارح ادهللا مستؤيو

 ا نع مهريعوأ ة ةفينح ىب 4 لي دش ل للف موق للا نوعءدتس يالا ةعانش

 | هللا قدصو مهم باب نموهو مههاليلقالانيدلا نم مياعامو مهأام هّللا نَع نوما

 الود 2 ىديالللق اش دوج دج جوده

 نيبارضالا نيب قرفلاو

 مكح نوكينا درلوالانا

 تايثاو مهوعبت. النا هللا

 تارضا ىناثلاو دعسملا

 دست ةفاضاب مهفصو نع

 اع مهفصوى لا نينه ؤللاملا

 ةاقو له اوهودنم طأوه
 «6د.يدشسأب ىلوأ موق ىلانوعدتس#» هلوق ممللا راشملا ىف اوفلتخاو الأ اباذع_م.ذعي نم نيفلخملا لق ( هقفلا

 انك عدخنب عفارلاقو وباذكلاةليسم اربح ًاماعلالهأ 5 هقشحوط مهةعاجوىركلا 1

 محا (نلعف 3 هقيشد ىب لانقىلا كتع ىلاعت هللا ىذر ركب ونأ اعدّد ه ند اك الودنا الا.ذهأر قت ا

 تايم ةرارقولا لاقو سرافل اتق ىلا هنعهّللا ىذررع 0 مجان كد ع مهنا

 نال فيقثو نزاوه مهنا لاق نم لوق لاوقالا هده ىوقاو دعب .ةي'الادذه ليؤات

 نامصأ 3 هقيئح وم مهما لاق نم لوق اهددعن و ماسو هيلعهللا لص هللا لوسر وه ىادلا

 مهرحأ رهظ دق ناك برلانأ وهف :لوالالوقلاّةحح ىلع لددلا امأ تاذكلا ل

 زقاكوأ رهاط قأ نمؤم الا قب ملف 6 ماسو هب هيلع هللا ىلص ىتلادهع ىلع صالارخا ىف

 ١ رافكلا نم 0 برح ىلا عسو هيلع هللا ىلص 5 وسر وه عادلا ن اكو مولع

 هّللاىلص ىنتلارفنةءاذ نافطغ 1 ل فلا أن م فقو نزاوه تناكو

 ىنلاوه 000 نادبلا اذه 8 قلطصملاى و نينح ةوزغل برعءااإسو هي

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانا اههدحأ نيهحول عنتم اذه لق ناف سو هيلع هللا

 هجولا ىبنلا اذه عم هنوعبت, اوناك فيكف ادبأ ىب» اوجرخن نا لاقو انوعبتتنل لاق
 ىلو أ موق عم برح ملسو هي هيلع هّللا لص ىنال قمملو ديدش 1 0 هلوق ىاثلا

 هحولا نع باوملا لوقنف ةفاك برعلا بواق ل>د دق ناك بعرلان نال ديدش ل

 ديقم ادبأ ىم اوحيرحم نآو اوت ل لف هلو نوكيا ذأ امهدح أن يهجو نم لوالا

 ةيلع مث أ مىلع مت ءدام اسأ قع اوحر#نإو انوعتتوا لق هريدش نك نأ رك

 ظ 4 3 5 3 | نسحو مسا نم نال هنم سال ديقلا اذهو ةفلاخماو قافنلا نما
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 ىعب ادبأ بم 0 او م ا 2 ٠ دارملا نأ كفالات نع هكا

 0 4و هيلع هللا ىلد ىلا عم داهحلاىل 1| جور ما نم هعنم زوجالو داهشل

 اويل

 ْ سرافمهنسحلالاقو مورلامهبعك لاقو سرا لهأ مه دهاعو سابع نب | لاف مه نه

 ا لاقو لين> موب نافطغو نزاوه ةداتقلاقو هون زاوه ريبح ْنن ديعس ل اكو مورلاو

 +عمهاعد دقو سراف مه ظ ةالصلا نم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عانتمال مهلاح ع دق ناكف نوفناتلا ل رهاج

 اوفلخت نيذلا مه(بارعالا
 لووحشلاو يدخلان ع

 قع سس دش صاب 0 كو ا ا

 ًٌل
 ةطيسم مو ل ةينح ى ا

 م. راح نذل دزل | قلد

 قالا ولأ ىدرزك وأ

 مه نيددت ملا درس عشا

 الامم لبشأل نيذلا

 لقو فيسلاوأ مالسالا

 ةئع هللا ىضر

 دحماي ( لق ) اريثكالو

 (باىعالا نم نيفلخملل)

 نه موقو مج هأو ليد

 هيلع هللا لص ىنلا دعب

 لاتق ىلا (موق ىلا) ماسو

 (ديدش سأب ىلوأ) موق
 لهأ ديدش لاتق ىوذ

 موق ةفدح ىن ةماعلا

 (نوعدتس)ةنيه> وة شن ع ظ



 هولك
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 .( مان ىلا متقلطنا اذا) ةيبدحلاز ع اوفلت نيذلا ( نوفلختلا لوقيسا )لإ يضع ةتجلرا ثقبس ( اهخر اروفغ هللا ناكو)
 . هللادعوم 0 وديربىأ ىلعو ةزج هتلاملك (هللامالك اوادسن أن وديرب مكمبتن انورذ اهوذخأتل ) ريبخ مئانغ ىلا
 نل لق ) اش مبنم نوديصيال نيعداوم اولفق اذا ري مئاغم ةكم مئاغم نع مهضوعي نا مهدعو هنا كلذو ةيبدح الهال

 ' هيدإ لوقلا لدببالو مهعابتا مدعب -2015125- هللانم رابخاوهو (نورشعلاوسداسلا ءزجلا) رب ىلا (انوعبت
 5 2 نمهلنا ل !و ا

 َُك | مهفارصنا لق 0

 ناريبخ ةئسغنا ةندملا

 قم لك تر دطتاو هئاذ نم ةجبرلاو نارفنلا ناف 46 اهحر اروفغ هللاناكو 3|
 *6 نوفاخلالوقيس 3 ىضغ ىتجر تقبس ىبلالا ثيدحلا ىقءاح كداروتإلا هباَضق |

 مالسلاهيلع هناف ريش متاغم ىندإ « اهوذخأت مئاغم ىلا متقلطنااذا ون + نيروك ذملا ىنعي

 انغمت مرا لئاواو امش ةنيدملاب ماقاوتس ةنسند 0 1 عجر 1

 نوديرب ركعش ان ورذ #9 مءاهصخف ةريثك لاو معو اهعفف ةبدحلا دهش نع رك |

 كم مئاغ» نع مهضوعي نا ةيببدحلال هال هدعووهو هوريغينا *6 هللاءالكاولدسنا

 ملكتلل مسا مالكلاو كوبنتىف هنارهاظلاو ادبإ بم اوجرخن ناهلوق لقورببخ مئاغم |

 ىف أ هكان وعيت نا لقا 3 0 1 ,حأرقوةدفملاةلْا ىفلغ

 لب نولوقيسف © ريبخى لا جورخلل مسيهت لبق نم ه# لب قنم هللالاق مكلذك قف ىبنلا

 َّ ومهفيالا نوهقذال ا 0 #8 رسكلابىرقو مئانغااىف ا هي اذن 0

 مهنه در لوالا بارضالاىنعهو ايندلاروهال متتطف وهو اليلق امهفالا 6 الراقالا

 |, ) ةمينغلا 0

 نع ) نوهقش ال اوناك

 الا ( اليلقالا) هللامالك

 رئابكلاو رج اصلا نم بان

 12 تا نمل 0
 م

 ا فشتر تلح تلا

 ؤ لوقيس 8 ها ل هلوق #* * اهحر اروفغ هللازاكو #8 ىلاعت هلوش 5 ركمانواو

 ميهذو مر س اذ ا ىنعي 3 مهقلطنا اذا # هسا دحلان خ اوفلخت نيذلا ىت ع ص ؟ نوفلخملا

 ةارصا 2 و5 3 مك و 3 2 ع وأب ع اوفرصنا امنينمؤ نأ كلذ ريمخ تانغ ىتي © اهوذخأتل مناغم ىلا 1 نقلا

 3 لحوزع هللا ,مدعو ايش مانغا نم م اوبيصيملو لاتق ريغ نم ص ىلع ةيب دحلان نم

 اوفرصناثمح ةكم لهأ متانغنع اضوع دع ةب دخل ادهش نأ 0 نع لعدو ريل

 ِِع نا ع : 5
 اهلها لاتق ركعم 5 0 ردخ ىلا ىفعإ مكعبت انورذ 3 ايش ممم اويصيملو مع

 | ملل نكيللذا انولهأو انلاومأ انتلغش اولاق ثدح ةس دحلان عنيقلملابذكناساذهىفو |
 زن 46 5 5 0 ب ل .٠ تح ىو

 نوددرب ةمشغلاىف 0 ط مهل ناكث يح مكعب اناورد اولاق انهو ةمشعفف عمط كانه

 ِِء 3 ِع
 هس لك لهال هللادنعاوم اولدسو اوريو نأ نودي رب قع » هللا مالك اولدس ل

 (نوفلاخلالوقسس ) ةبوتلا
 سا ةبدخلا ةونع نع

 عم *أو !سأو رافغ

 ةنيهحوةش لح ند اموقو

 م ىلا مقلطنا اذا )

 (اهودخ 3 ريبخ ماعم

 انوك رئا (انورذ)اهوؤتغتل

 نوديرب)ريبخ ىلا( مكع 3

 اوربي ( اول د نأ

 نيد هينا ( هللامالك)

 مهل لقىأ# ا لوقلاو | اديا ىد او>ر و نل لقئجور ,كلل د تر افىل 2

 هما تسلا لج ورسم معلا ل محنك وسعة لمصمم »د اج ع مص متلو مضل تجدحم دس هنهتش سمس هن

 ىلاعت هللا سحأ ىنع لتاةملاقو نيرسفملاروهج لوقا دهوةصاخ مهل رييخ ةم.نعرهدعو ثدح

 هللالوقوه ديز نالاقو ريبخىلا 2 م تا هماع هللا لص هس
 ع

 تاك الكل 7711ج ام مصمم:

 جور اب مهل قدا الملا
 ع

1 3 8 | 2 < - 

 مكللا انءح سلق نم ىعي# ل ٠ نم هلا لاق كلدك 0 ريم ىلا ىب 5 هان وعملا 2 نلف - عاب 00 ىرخا هوس ىأ
 5 1 ند

 ةشر ذل ام يعاد
 ىفعل ها امون ب نول |وةدسف 8 بيعت ما ريوأ سل كيد .دطادهشإ نملرببخ ةئنعنا 7 ١

 : | لق
 00 ىعل 14 الدقالانوهقفبال اوناك ليف 3 ءايش متانغل نم 1 أ لحد و ىبأ م4 0
 ات 2 ا 5 ا هش لع ند مو وكو م و

 ظ «الو) مكل انلق مث مخل ١" ةينغلا نم ْن مل سل نيعوطمالا رامخ ةونئعىل ١! ( انوع ن 0 1 ا

 مهيأ نذأتال ىأ ةي آلا رخآ ىل ملا وسل ل لع هير ةرسف انارك دامو انه لق نم (لقد 0 0

 ا ا ةينألا ىلع 0 نالوكل 0 ءلانقفا ىر مرخأ ةوزغ ىلا جورخلاب



 كبها ىلا ن دا اموق متتكو ىأ دسفو كله "ى لا

 د عل

 شف ذآ اد 1

 أ .متننظ لا اريبخ نولمعت اع هللاناكلب 0

 متتكو ) داسفلا روهظو 0 ند (ءوسلا نظ متناظو )نا كلادتيز

/ 

 )ع , وأق ىف كلذ نيزو ادأ او نوم ّوَلاَو لوسرلاب اةنب نإ نان

 راب مذوعو ذئامكراب 6 دو
 نيةوهسم هللا دنع نيكلاهوأ م 0 يكل مكناينو مكيواقو م

 ناب نادالل ريمضلا اقم رع ا 2 مهل أ ) ندا 0 اناف 00 هللاب نمل م نمد ) 0 هطوسل

 باقن.نانا متننظ 0 5 بت « اريبخ نولمعت اع هللاناك لب لف

 ع نولهاو 5 نك لفملا 5 مهناغا ي ادبا م اها لا نونمؤملاو لوسرلا

 لايملك 2 مساو لاها اماو ةلهأ هاصا نأ ىلع ةةتاضراك/ 0 ىلع 1 دقو لها

 ناطيشلاوا هللاوهو لعافلل ءانيلا ىلع 'ئرقو اهيف نكمف ه# مواقف كلذ نيزو # |
 رئاسو وهوا ءوسلاب هيلع لرجستلا دارملاو روكذملا نظلا # ءوسلا نظ متلنظو

 داسفل هللادنع نيكلاه 5 اروباموق متتك و ) ةغئازلا رومالانم هلوسرو هللاب نونظيام

 عن وا | ريعس نيرفاكلل اندتعا اناذ هلوسروهقاب نفؤي ملنمو ص مكتينءوسو مكتدبقع

 هناو رفاك و مف هلوسرو هللاب ناعالا نيب عمجمل نمناب انا لب | ريمصلا عضوم نيرفاكلا

 تاومسلا كلم هللو) ةصوص# ران اهنالواليوهتال اريعس ريكشتو هرفكب ريعسلل بح وتسم

 هيلعبو>والذا 6 ءاشي نم بذعيو ءاشي نارفغي ب ءاشي فيك هريدي 5 ضرالاو

 مكئافخاو رغما وراذتعالايراهظا نم نه ىندي 5 اريبخ نولمعت اع هللا ناكلب

 نا متلتظ ىني © 4 ادبأ مله ىلا نر 0 لوكا باقي نانأ من لاف ل ُْج قافنلا

 ناطيرشلانيز ىنعي وق كلذ نيزو## ميله ىلا 0 مهلصأت د ودلا

 ناطيشلا نا كلذو 5: دنع انيَش نظلا راص

 ىنعي  ءوسلانظ متنظو ف هبعطقب ىتح هإدنيزبو ”ىقثلاب ناسنالا باق ىف سوسوبدق

 كلذ نوديربسأر ةلك أهباححأو ادا اولقملا كلذو هدعو فاخي هللانا متتنظو

 ىَح 4 معطق ىدح 2 نآخلإا كلذ

 كارو اموق منكو رف مهسعأنمنوكياماو رظنامهعم نورهذت نباف نوءج بالف مهنلق 5 5 0 .٠ ا 8 م

 هلوسروهللاب موي ملنمو## نيكلاه نيرثاب اموق دسافلا نظلا كلذ بيسب مترصو 0
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 1 اوس ملك ف هند لك أ ىت>داهجلا مث أ ع .”امثموصلامث ة هه 5 مث ةالصلا مهدازةوف دصو

 اده ىلكلا لاق و مهنيَش عمانيش كا مدلالاقو ميش دصآ ىلا اه ادعت اودادزا هوقدبصو م
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 كلذ نوال ةيدبلا هش 0 3 00 هو 2 اد 37 ٍِظ ةيلارتللا

 وا بواقىف ِ ةفكملا 1

 ٍ ىهعو مهيست كحارص ىلا ةيادهلاو ةرغخملاب ةيعئلا ماع فلا عم كلعمما ىنمملاو هيلع

 ! لانش نك كدلاوضفلا أل
 ا وه : ىلاءت هل وق 3ع 0 اند ةنول' تحو |

 اهي ةدقالقو ةرقلا ةزوسو ىلاالا ةئزامط نأ رقلا قا ةتكشر لك

 ١١ ىذلا رصنلا تائشأ" نش كلذ ناكف اهريغو .توركأق
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 لز:أىذلاوه) ادبأ 5

 ننمُؤ
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 دما قركسلا ةنكلا

 هللا ل 51 ىأ نامل

 نوكحلا مهبولق ىف

 ليعلا تنسب ةنيباملاو

 مهنيش ىلع انيشب اودادزبل

 16 علا ةيكعلا لئقو

 هللادعوبةَمثلاو هللا سعأام
 هللاىعال مظعتلاو

 0 تمعن منيو ) 3

 ةوديتلاب (كنلع ) هتنم

 كندجو) ةرفثملاو مالسألاو

 ىلع كبش (ايقتسماطا رص

 رهو ءاضرب مئاق قيرط

 (هللا كرصنو) مالسالا
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 هشه و هللا كال رغذمأ رقغتساف

 ميَهلاو هتلارصت ءاح اذا

 6-1 6 هلوق ىلا

 0 ١ نوكينا زون وهرفغاساو
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 رزصالاو مقتسل كا لك

 ددكع هميكلو زيزولا

 0 32 2 هيلع

 هناك لا ه اع

 ّ رادإ ندع نيب 8
 |حس الاو - لا ضارعاو

 ا

 51 (هللاكلرفغيل) امجاا

 مدقت ام 0 دال هلاا ك رافعا

 ند كفالمام ١ كسذ 0

 0 جاوا 0

 ردات

 2 ةاظاإ ىدسا نم

 ٍ اودع مهلا ل 3 5 ةعد 0 ند مع ترش َُى / اب ترد اسف -- 3

- 
 "امورئاةرو-فف ماسلا هيلع لودرلل اند هنو وح دقو دمنا كلتىق سرفلا ىلع

 ْ -ِ 1 - 3 يو 0 000-5 م -
 هلبا كل رفغل ص ل 6 نم 2ك لحس نأ كلانيخو ىأ ءاضقلا ىدع مقاإ لو

 ام

 ءالعاو ناكل ةحأار زاق ىيسل اأو ر راقكلا داهح ن ع تاسعا هنأ ثدح نم غال ةلع
 أ

 7 ةقعضلاص ماتو ار أ زارتحا ردك لاب كلذ ريصبأ ا رهأ ةصقانلا سوغلا 0 و نءدلا

 6 2 ل 18 رئام م سي رخأتامو كيمذ نمد مد_ ام

 اومعطاو ران هينذ نم 2 هأ رفغو هسا دحلا مف ل 16 اثم مف و كلا مت انا

 روهاغب 00 م رف رمار راق ىل ءمو ورلا ترهظو 0 قدعلا 1 ري لع

 1 كلذو ةيبدحلا ل 22 نم مظعأ - 00 1 ىرهز لا لاثو 0 ع طنطا له

 | ثالثف مل-أنمسواقىف مالسالا نكن ةمهمالك اومعسف نيإسملاب اوطلتخا نيكرسشملا ن

 ماللا لاق
 ماع ةرفغملا عم

 لحو نع ديلا او كلذ مال_سالا ز 3 1 نيس

 ند امو كرئذ ره 0 كالا ,أ 0 لح وع هاو وو * 2

 لإ مقحم َك نديم مف كلان رح لاق م ال هنا كار رة هلو# 5 ِه

 كينذا رفغت-ساو ىلاعت هلوق ىلادودرمع وه لل ضغءلا نم نسما لاقو محفلاب ةيعنلا

 نينمؤملا لحدلو رخاتامو كرذ نس مدام هللا كلر. تاع ولو 5 رهو

0 
 هرفغتساو رون كل ةزوشق هوة ىل ١ عجار وه 0 نبا لاقو تان تانمؤأاو

 رول ايدس ل 1[ مخ
 باسو

 ها ماعاو هر فعلا ىو ل 00 نو هه نم هلر ةهكعام 35 محال نكل و

 جفا نا ليثو كينذ نم مدام للاكل رفمل ابا ون ناك هنا

 ىلع كاترصنو محتل كيان رسب 0 كلا رخلاو مهقتسملا ل للا عا دباداعو

 ضار نيرادلانع كلعمتل ايقتسم | طارص كك كرنذ كل انرفعو كودع

 تاوثااديقو ودغلل 0 زارفغلاببسمفلانوكينا زوج ليقو لجآآلاو لجاعلا

 فاوللاوةكم لود دل ابيسعفلا ده ناك كل وممفلاب زوفن'وودعلاب رفظلا عمةرفغملاو

 || نم مدقتامكنم طرفام عج هللا كلرفغيا ةيآلا ىنممو ةرفغملل ايس

 ءايبب الا ىلع رئاغصلا زو

 اا تل

 نملوق لعاذهو اه دعب ىنعلا ”- فو ةودنلا 0 0 مد

 امو كتكريي ءاو-ومدآ كي ونأ بند نم ىتعي كيمذ نس مدام اشارت ءلاقو

 ع

 2 نك اه كينذ ند مدشام ىروثااناءف امه تس لاق وما كئاعدن كتمأ ب وذ نه ردات

 لوةتاك دك اتلا قررط لل ءاده لدم ركشو همت ل 0-1 رح 006 ةوشلال

 نم كلمقوام ىلا نوكف ةقلت ملنمو تقل نه تاريطأو ها ملندو هارت ندطعا
3 2 0 

 ٍِع 5
 ىنلا نال لو انو ةلدَع ووهس نوم ناكامةتم دار 5 ١ لت و كلروذءءه وهف عت مل ” ملامو وبن 5

 نول ل ا الا 0 دار ل ع 0 تاذ هلز 30 ماسو 4 لع هليا لص

 اذه نم ناك ا امنذ هام 0 نار :اسارارألا 5 مه وهس ند هنععقو

 وهو هاعوتمعت منيل هأروغغم هنأو كلذ لح ونع هللادك عا ف هلد 0 م هربعغو لييقلا



 < اهكصوأةونع ةدللاب رفظلا حقلا ( انيبم اعف 0 انا ) ( محرلا نجرلا هللا م

 ا هيرفظ اذاف هب رفاشي لل
| 
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 م ا م

 هققحل ئضاملاب هنع ريعتلاو هلا اهملكع كم ِ دعو 5 انيبم اف كلانحف انا 0 |

 اءاو ةيبيدحلا لص نع رابخا وا كدفوا ريبخ متفك ةنسلا كلتىف هلقفتا اع وا |

 ةكم عفا بيستو لصلا اولأس ىتح نيكرشملا ىلع هروهظ دعب ناك هنال امكن ءاعس ||

 مالسالاىف لخداو عضا وهم و مهازنن برعاا رئاسا مالسلاهيلعهتلا لوس ر هنعرفو

 00 0 كلان انا اما لاقف هلت ركذف تءجر مث ةداتق نع هلك اذه

 كلن لاق 0 نع ةدانق نع ىدمرتلا هج رد هم ركع نعف ثدع اًينه اماو

 ند هةهد ع 3 >اتامو كينذ م 0-0 هللا كلر ,فعمل 6 هيلع هللا ىلص ى دا ىلع

 لاعبات للا ثحا دنا ةلمالا ىلع تلزنأ دقل ىنلا لاق هند
 ا

 شو هيلع هللا لص

 كلنيب دقل هللا لوسراي اًئيرمع اًئينه اولاقف ىلحو هياع هللاىلص ىنلا ارق مث ضرالا

 ىر# تادنح تانمؤملاو نينمؤملا لخدل هيلع تازنف ان لعش اذا كب لعشام

 اه ازوف غلب ىتح راهنالا اهنحن نم

 محن م 3 0 __-

 كلان انا
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 سو هيلع هللا ىلع ىننال باطخلا 4 انيبم احمف * لحو نع هلوق *

 هانا ىنعملاو هددحو

 ليقو ريبخ محن هنأ دها- لاقو ةكم مف هنأ نأ نع مئانلا ىورت حفلا اذهىف

 ىلا مالسالا دالب رئاسو مورلاو سراف مف وعلا تل ناف ه هلل> و نع هللااهعي
 ىلاعت لاق فيكف دعب تحفدق نكت مل اهريغو ةكم دالبلا هذه لاوقالا هذه ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ىلاعت هللادعو تلق «ىضالاظفاب انيبم احن كلانممف انا

 اهققحنىف اهنال هرايخاىف ىلاعت هللا ةداع ىلع ايرح ىضاملا ظفلب هن ءىجو مجفلاب

 ىفكلانمفانا لاق ىلاعت هن اك ةدوحوملا ةّئاكلا ةلزنع اهنقمتو

 ةيبيدولاّلص متقلا اذهب دارملازا نيرسفملا رثك أ لاقو ةلاغال نئاك وهف هب مكحو

 يصلا ناكو تعصتسملا قلغملا - ممفلا ىعمو

 هردقامو انربدقتوانمكح

 نسا نع ةياور وهو متالاوهو

 هلهسو هرسدنا و ل>و نعهتلادحمت ىدح ١ 0 |.هصاتسم سا نا مى نك ل ع

 ودعت لاق ءاربلا ن
1-0-8 

 عا# هفطاو هنردش

 ملدو هلع ل هللالوسر عم انك ةيببدحلا موب ناوضرلا 3 هع ممفلا دعت نو
1 

 هللا لص ىنا!كلذ غلبف ةرطق ايف كرتنملو اهانحزتف رثب ةيبدحلاو ةئام ةرشع عبرأ

 دع مث ًاضوتف ءام نم ءاناب اعد مث اهريفش ىلع سلف اهاناذ ملسو هيلع

 | هلؤقف نشل لاو انكر اضشامو انردطأ اهنامث ديعب ريغ اهانكرتف اهيف هبصمت

 | ضعشمتت ةلكلاب اهؤام حزن هلا ىهو ةيظع ديآ ةيب دخلا ىف هلرهظو اهظع الخ

 أ اوفلتخاو تبعئالو لاق رعب || رهاظ انديه | يق كالا 6 5

 | اف ةكم مف ناكدقاو ةكم مف محفلا من

 ١ اعدو ضع

 نوت ةروض) دقو 0 ارا ل 0 ١

ٌ : 
 قلعم 2 تبرد ريد وأ

 هللا لوسر عجل سمع تاز

 نم لس و هلع هللا ىلد

 0 ةيبدخلا ماع 1

 ظفل ىلع هه ءىجو جلاب

 اهةقحن ىف اهنال ىضالملا

 كلذ ىفو ةنئاكلا ةلزنع
 ةلالدلاو ةما_كفلا

 نأش ولعىلع
 ليقو قتحالام متلاوهو
 نكي ملو ةيبي دخلا حف وه

0 

 ءا
 هنع ريا

 نكلو ديدش لاق هيف

 ماهي موقلا ليد مارت

 0 ةراخو |

 مهواخدا ىدح نيك ا ل

 ملا اذاكر مهرايد |

 ناكف |

 ةيبدحلاعق ىناكجاحزلا |

 لاكو اند انييم افق

 : حزن هنا كلذو ةيظع 2

 ةرطقامف قبب ىلو اعؤام ْ

 هللا لو-سر ضم

 مث سو هسيلع هللاىلص |

 ءاملأب تردف ركبااىف دع

 لقو ريم اوه ليقو

 اني ءاضق كلاندضق ها

 .ا- هه 5
 اهلخد نأ كلام لها ىلع ١

 8 ع ع
 لياق ند كراوصاو ا

 ةحاتفلا نهتيلاباوفوطتل

 7 محيلان رلا هللا سب 1

 0 هعنبا ن

 كلان انا ( ىلا ءاهاوقىف

 صو لاتقريغإ ا امن

 ناك نا ريغ هنم ةبدحلا

 ع هد انسابو

 قاطاوعدتنا كانماوةو,:ااومالسالابكانهرك الوش اند ءاضق كلانيضقلوش انييها 0 ذى الا رمق انا لاق دلل و 5 راج كر م1 /



 م

 هك محملا ةروس 0-0 - 8 ىمماأ ددإ

 زن ةيدم حتفلا ةروس اج لوريستا جن ل
 2 مهعك هنآ

 رم هللا ىلك هلا[ كروس عج سمح ىف كيل

 .تادروافل ندر 2

 م7 ةسدم ىهو ميقفلا ةروس يك 0-١ اهلكىهو ميلا اهفركش

- 

 نيرعو هراقسا ضعبىف ريسي ناك اسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا يس 0 2ح) نر ريد حم 5 1 4 - 3 . : هلو فعول ايان
 5 8 ا 0 1 :

 َِ هلاسمح را هلام هي َِظ قد ْنَع رع هلاسإ 1 همم ريس ناك باطلا

 ثالث ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسر ىلع تررك راي كءأ كتاكث رع لاقف هبحن

 نوةسو ةءامس اك

 نافلا اهفورحو 1

 . 2ك سا

 تاتو تالا الإ تفادق ىتع ىريمب تك رعت رعلاق كحال كلذ: لك ثارع 2 ناش
 نوكي نا تيشخدقل تلقفوو خرصي اخراص تعم نا تثئيلاف نآرقىف لزني نا
 .٠ 4 - 5 3 هع اع .

 لت دقل لاقت. هلع تاسكن لسو هلع هللاىلص هللالوسر تدق نآرقق لزن
 6 0 ِِع

 انيبم اههث كلانممثانا أرق مث س | هيلع تعلطامت ىلا ب>أ ىهل ةروس ةلدللا ىلع
 ع لكلوك ا 9 0 « 5م

 5 سا نع «قْزت ةيبدحلاب هراقسأ صضعءب ناكو هع دازو ىدمرتلا هحرخاو

 أزوف هلوقىلا رخأتامو كينذ نه مدقتام هللا كلرفغيل انيبه اخف كلانحف انا تلزئال
 ةيبدحلاب ىدهلا رحتدقو ةباكلاو نزملا مهطلا2 مهو ةبببدملانم هعج ىم اع
 : ِء 2 ع 3 5
 امدلا نم ىلا تحأ ىه ةيآ ىلع ,تلزنا تل ملسو هلع هللا لص ةللالوسر لاق

 ع 2 5 35 م 3 58

 تا لاقف كامي ايل لاق اندم اقف كلازعت انأ ئراخلا لفاو د لغذا أه.ج

 نينمؤملا لخديل لحو نعهللا ل زئاف امااك انف دبع امينه 32 ةيلع هللا ىلص هللال وسر

 ا ه 5-5 م 0 اج 00 اناا ا
 |[ ةفوكلا تاهدعو كمعش لاق رامالا ام 0 ىرحج تانح تائموملاو



2 7 / 00 
 د 0 3 تا اا اوس م ل وسلا 0

 مالعالا للعلا معأما السالا عا ريشا "لوألا رشا ليرتا راونأل لود

 توك تملا عانق كفشلاك نب ل ورب 0 ققايضفى واح ربر هل اربخلا

 ىرولال غفا ىلعلا 0 تت اراشالاو تايانكلا رهظم تت كاصقلا ا 33 ود

 ةءالا هذه نع لازتعالا بهذم دع فشاكو ةنسلالهأبهذم رضان ىدهلالع
 ىناقااهرسصءد.حوو هرهد درقبدالاو ةنلالعأ ماماو برعلاو تلا رايد 2

 ةنس ىفوملا ىفاشلا ىواضما ارعنب هللادبع ديعسىبأ نيدلارصان

 هك ريض روو ةحور هللا سدق (<9؟) ليقو (دىه)

 ةمالا ةودق ةمالعلا مامالا فيلأت ليزنتلا ىنافىف ليوأتلا بابلب ىمسملا ىناثلا
 مهاربانب ده نب ىلع نبدلاءالع ةنسلا يو ةهيرسشاا رصان ةعالاو

 هقننأت نم عرف نزاخاب فورعملا ىفاشأا ىفوصلا ىدادخغا

 نيمآ هتجر هللاود معآ ) 72 م( ةئس
0 

 ل كرادع ىممسملا لوالا 5 نيريثاا نيريسقتلاب تانكلا اذه شهاه ىل دو 0

 ني.دجلان هتلادبع تاك وبلا ؛ىأ ةعذاعلا ليلك اءامالا تفيلأت ليوألا قادحو
 اا

 ناوكزولاو ةجرلا كئاغ» هيلع ( ١1 ) ةنس قوما قنخلا ا قدنلا دو

 ىدابآ زوريفلا بوقءن.دُمم رهاط ال سايعنبا ريسفن نم سارةملاربوثت ىناثلا

 يم 7 قولا نع ةاشلا

 كيس

 ةسحاعأ م طا رادب ححصملا ىراصح ه نقلا لد ناععن تعفرد | هللا أ لسوتملا لوقي

 ليوات:ا بابلوةفيححصلاقوف ليزتلا رازا تعضو ة:انصلاهذه قاشمىلع هللاةناعا

 قوق ليزملا ”كراذه تعضو " كلذلا و لود انهه ال ومنع راهخ

 لوديع (كنيع «ةلوضصفما هيمن للاكقلا نب وتو , نكماكلا

 7 لو ل 0 2

 0 هيعمل



 هقيحص |
5 
 ريسفت 2

 ريبشت 2

2 

0 
0 

45 

 م
69 

 ريس 27

4 

 عا

 ريل

 ريصشت 24 أ

 ريسفطل 5

 ريسفلا 5

 رد

5 

 ريسفت 7
554 

 ريسفت

 ريسفلا 00

 ريل ةدءك

 لد هم

 م[
 ريسفت 01“

 ريسفلا 5
 ريسل 37

 3 ا نحلا نم اردن كلا انقرصداو 2 لدحوزع هلوقإ

 مي ع

 ةيالا ( ىبرقلاىف ةدوملا الا ارجا هيلع مكلئسااللق ) لجورع هلوق
 ةباالا ( هدابع نع ةبوتلالّش ىذلاوهو ) لحونع هلوق

 24 اهمكحو ةبوتلا ركذ ىف لصف 120-

 ةياالا ( مكيديا تبسك اجت ةيبصهنه مكباصا امو ) لجو نع هلوق

 57 فرخزلا ةروس ريسفت 20-

 هللالا ١ هد اوقع سانا فكنا الوللا) لع لع هلو
 ةياالا ( مويلا مكيلع فوخال ىدابعاي ) لح وزع هلوق

 ه8 ناخدلا ةروس ريسفن'

 ةياالا ( عب موق ما ريخ مها ) لجوزع هلوق
 ه5 ةيلاخلا ةروس ريسفت ]-

 تالا ( ءارع لا د ل تب ا رئا) لعبور ع اوف

 مد نورشعلاو سداسلا ءزاا جو

 ه1"( لطانا ند اذبا نتك ١ قع)> نبكوروغ اوك

 كالا (!انح هبلاوت نانالا انساوو )لح وزع ةلوق
 1!( 01 لع ارك نذلا حرف مويو )لجورع .هلوت

 ه2 لصف -

 تأ كلذىف ةصقلا ركذ 1

 | الا( شرا ار ذا وعلا قلح ىذلا هللانا اوربملوا ) لح وزع هلوق

 5 ملسو هياع هللا ىلص دم ةروس ريسفن رح
 ةبالا ( اورفكنيذلامتيقل اذاف ١ لجوزع هلوق

 هت[ ةيالامكح ىف لصف 12-

 ةباآلا ( هللا اورصنت نا اونما نذلااهااي ) لح وزع هلوق

 ةباالا ( نوقتملادعو ىتلاة طلال ثم ) ل> وزع هلوق

 ة..آلا ( ةعاسلا آلا نورظشن لهف ): لج وزع. هلوق

 بالا ( ةروستازتالوا اونما نيذلالوّبو ) لجوزء هلوق
 2 الا ( مهرابدا ىلع اودنرا نذلانا ) لل> وزع هلوق

 ةياالا ( ضرم مجولقفف نرذلابسح ما ) ل>وزع هلوق
 ةبالآ( لوسرلااوعطاو هلا 2١ انما ناذلا اما ان ) لج وزع هلوق
 ةياالا ( وهلو بعل ايلدلا ةوملاامنا ) لحوزع هلوق



 م م

 نسحا ىف ىبر قانا ملسوهيلعّللاىلص لال وسرلاقلاق امبنع نا ىضر سابع نبانع
 ثيدحلا ىلعالا الملا مصتخم مبيف ىردتله دمحايلاقف مانملاىف لاق هيسحالاقةروص

 مه ثيدحلا اذه نعم ىلع مالكلا ىف لصف 12-

 ه# صعزلا ةروس ريسفت 120-
 ةياالا ( مكبر اوقنا اونما نيذلا ىدابعايلق ) لجوزنع هلوق ريسفت
 ا ةياالا ( ثيدحلا نسحا لزت هللا ) ل ونع هلوق ريسفت

 ةيالا( قوتم ناو تيم كنا ) لجو رع هلؤق ناسف

 ظ م7 نو رشعلاو عبارلا ءزملا هجوم
- 

 هب الا (نوئمؤيال نيذلابولقتزش شاهدحو هللاركذ اذاو) لجو نعهلوق ريسفت

 | يالا ( مهسفنا ىلع اوفرسا نذلا ىدابعاب لق ) لح ونع هلوق ريسفت

 ظ 4[ ةياآلاب قلعتلا ثيداحا ركذىف لصف [-
 ةيالا ( هردق قح هللا اوردقام ) ل> ونزع هلوق ريسفت

 5[ نمؤملا مح ةروس ريسفت ]ؤ-
 | _ ةيالا (شرعلا نولمحي نبذلا ١ لجوزع هلوق ريسفت
 ا ةياالا ( مكبر نم تانيبلاب كءاجدقو ) لجونع هلوق ريسفت
 , ةيالا ( ايئدلاةويطا ىف اونما نيذلاو انلسر رصنتل انا ) لجو نع هلوق ريسفت
 13/10 كتنل رعت او) "كوع لن رش

 [ لاجدلا ركذىف لصف زعم
 ةيالا ( مكلبجتسا ىنوعدا مكبر لاقو ) لجوزع هلوق ريسفت

 مه تالصف ةروس ريسفت ]80-

 ةياالا ( مكترذنا لقف اوضرعا ناف ) لجونع هلوق ريسفت
 ةيالا ( نوعزوي مهف رانلا ىلا هللا ءادعا رشح مويو ) لجونع هلوق ريسفت
 ةياالا ( اوماقتسا مث هللاانبر اولاق نيذلانإ ) لجورزع هلوق ريسفت

 ه5[ ةوالتلا دوجس متانعنم ةدحسااهذهو لصف رح

 يالا (هتيا تلضفالرأ اؤلاتل انيعا نإ: انس ور ) لع

 مد نورشعلاو سماخلا ءزللا 7

 0 قسع مح ةروس ريسفت ,.-

 ةيالا(ىرقلاءا ندتلا برع انآ رقكلا ا 2 19) نكون هلوق نيف

 ةياالا ( احون هب ىصوام نيدلان م مكل عرش ) لجو نع هلوق ريسفت
 ةيالا ( هللاف نوجاحي نيذلاو ) لجو نع هلوق ريسفت
 ةباالا ( هداسن ففيامل هللا !٠ ورع هلوق .نيسفت



 هفعك

 ةيالا ( اريثك اركذ هقااوزكذا اونمآ نيذلااهيا ان ) لجنو نع هلوق نيسغفأ 5
 هياالا ( ىنلاىلع نولصي هتكئالمو هللانا ) لجونع هلوق ريسفت 35

 1 اهلضفو سو هيلع هللا لص ىبنلا ىلع ةالصلا ةفصىف لصف زج

 ْ ةياالا (اديدس ًالوق اولوقو هللااوقتا اونما نذلااهااي) لح و نعهلوق يسع 15 ||

 همت ةنامالاىف لصف 1 .١
2 

 دك اب ةروس يسم نجس ا
 يالا ( ةيا مهنكسمىف ابسا ناك دقل ) لجورنع هلوق ريسفت 184 |
 ةبالا 00 كائاشراامو ) لح و نع هلوق ريسنت 17 |

 1-5 4 ةكئالملاةر روس ريسفت ١اس

 3 الا ( بيطلا ماكلا دعصي هيلا ) ل ونع هلوق ريس | ١1/8

 ا 35 الا ) ءاملعلا 7 هللا ىشحم اما لح و نع هلوف ريسفلا ١و ْ

 ةياالا ( اندابعنم ائيفطصانيذلا ٍباتكلا انثروا مث ) لجونع هلوق ريسفت 141 |

 50 سب ةروس ريسفت 5 594
 ةياالا ( التم م ا لحو نع هلوق ريسفت كا

 هي كإذىف ةصقلا 1 1

 م7 نورشثعااو اثنا هدلعا 6-١ "5 ظ

 دل ل را ردقلا ءاسلل اول ندير ةاوق نع 6
 ا تافاصلاو ةروس ريسفت 1 "ع

 ةياالا ( ىعسلا هعم غلب املق ) لج وزع هلوق ريسفت 1
 ه4[ حيذلا ةصق ىلا ةراشالاركذ زي ع
 ةبالا ( نيلسرملانمل سايلا ناو ) لح ونع هلوق ريسطت 554 |

 هب ةصقلاىلا ةراشالاركذ زهم- 5”

 ةيالا ( نيلسرملانمل سنوي ناو ) لجو نع هلوق ريسفت 79” |
 هب الإ ( ادام ماكذ ةلالا ام امو ) لجو ع هلوق نشط 587

 ه5[ ص ةروس ريسفن' ]- ١
 :ةيالا ( ديالا اذ دواد دبع قاتاو ) لخو ع هلوق ريس ©9656

 ةلزالا تار |وروعك تا مصخلا (0 ك1لهو) لحورع هذ ريسفت 764 |

 5 مالسلاو ةالصلاهيلع دواد هيزنتىف لصف ري»- مارب

 تأ ص ةدجسى ءاملعلا فلتخا لصف زي "0
 ديالا © تافا هنا ديعلا ومن ناهلس دوادل انرهوو ) لجو ع هلوق ريسفت 8

 ل ( تدل ادع ركذاو ) لجو نع هلوق ريسفت <86 |
 ةباالا ( دحا ولا هللاالا هلانمامو رذنم انا اما لق ) لح و نع هلوق ريسفت
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 راوناب ىمسملا لوالا نيليلخلا نيريسفتلا نم سماخلا دلخلا تسرهف
 ليزنتلا ناعم ىف ليرفاتلا فايل يل ىاثلإ لوألا ارنا كيا

 2 تؤكملا روس ليسن ]ع

 هب . الآ ( ةيفل دها# امناف دهاح نمو ) ل> وزع هلوق ريسفت

 ةبالا ( ءايلوا هللانود ن 0 اوذخنا نيذلال ثم 2 لح و نع هلوق ريسقلا

 مد نورثع او ىداحلا للا 0

 ةباالا ( اهقزر لمحنال ةباد نم ني اكو ) لجو نع هلوق ريسفت

 ةننؤلا (قعلو ويل الا اثللا هذه امو ) ل ل لد

 -# مورلاةروس ريسفت زم
 ةيالا ( نوصل نيحو نوسمت نيح هللا ناحسق ) لي وزع هلوق ريسفت

 8[ حييبستلا لضف ف لصف -
 ةياآلا ('اقينَح نيدلل كيحو قاف ) لجو نع ةلوق ف

 -#  نامقل ةروس ريسفت زؤ-
 ةيءألا ( ةمكلسإ ناهس اناا دفلو )لح ورع كرا

 ةباالا ( مكبر اوقتا سانلا اهيا اي ) لجورنع هلوق ريسفت
 مه ةدحسلا ةروس ريسفت خي

 ةيالا ( عجاشلا نع مو قاح )لع ورع ةلوذ ردع
 ه5 هيلع ثحلاو ليللام اق لضف ىف لصف

 ةباالا ( 00 هوما اكقلو) لعوتع

 م باز>الاةروس ريسفت ]وح

 10 نينمؤملاب ىلوا ىنلا ) لجورنع هلوق ريسفت
 3 الا ( مكيلع هللاةمعت اوركذا اونما نذلااهيا اي ) لجون هلوق ريسفن

 هي بازحالا قه فدا ةورعار ذ خخ

 ةياالا ( ةنسح ةوسا هللالوسريف مكلناكدقل ) لج وع هلوق ريسفت
 كالا ىلها نم مهو رهاظ يلا لزئاو0 لح و نع هلوق ريسفلا

 هم ةظب هظيرق ىب ةورغ ر مذ 1
 ه-

 ةباالا(امدلاةول اند 5 نك نا كح اوزال لقى لااهيااي) لحونعهلوو ريسفت

 هه هبا لا -ىف لص 0 م

 مد نورشملاو ىناثأا 3 زال 1-0

 يالا ( تيبلا لها سدرلا مكتعبهذيا هَ هللا ديرب امنا ) لج وزرع هلوق ريسفت

 3 , الا (اسمادل وس رو هللا ىذغق ا " :مؤمالونمؤاناك امو ( لحو نع هلوك ريسفلا

 5 0 لصف ا

 أ









 ل 7
 ا

 عبر ءاد

 هاا/2- ىا (ءارقفلا متأوىننلا هللاو)

 ىنمموزعضتل ىلعو نءب ىدعي لملاو هيلا نادئاع لخملا ررمضو قافنالا عفن نا سفن
 وهف هب كسمأي اف هيءارقفلا متتاو ىنغلا هللاوؤ# قسم نءكاسما هنافىدعتلاو كاسمالا

 اونمؤتناو ىلع فطع#؛اولوتت ناوؤثت مكيلعف متياوت ناو مكلف متلثتما ناذ مكحايتحال

 ىلا ناملس ناكو هنع مالسلاوةالضلا هيلع لئش هنآل سرفلا مهو ناعالا دهزلاو

 ةالصلا هيلع ىنلا نع 0 ةكئالملاوا نءعلاوا راصن الاواهموقواذهلاقو هذخف ب رضف هبنح

 ةنلا راهنا نم هبقسي نا هللا ىلع اقح ناكدجم ةروس ًارقنم مالسلاو

 كلم هل ىذلا قلطملا ىنغلا هنال مكتاعاطو مكتاقدص نع ىنعي ه« ىنغلاهللاو 3 هسفن

 باوثلاو تاريخا نم هدنعام ىلاو هيلا ىنمي ## ءارقفلا مثئاو 6 ضرالاو تاومسلا

 هللا لص هلوسر ةعاطو ىلاعت هللاةعاط نع ىنعي 5 اولوتت ناو ف ةرخآآلاو ايندلا ىف |

 |ونوكيال 93 ريغ اموق لديك سب 0 هايا ممزلاو 0 سم اع مايقلا نعو 1 هيلع ا

 مه ىلكلا لاق مكنم لسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هلل عوطا نونوكي ىنعي © مكلاثما |

 برضفلاق انب لدبتسي نمو اولاق مكلاثما اونوكيالمث مريغ اموق لدبتسي اولوتن ناو

 ىذمرتلا هحرخا هباعكاو اذه لاق ناملج كتم ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذه لاف نايس لن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برم ملسو هلع هللأ ىلص

 سراؤف نم لاحر هلوانتل ايرثلاب اطونم ناعالا ناكول هديب ىبقت ىذلاو هاعحاو

 ىلاعت هللا ءاشن ا ةعئللا ةروسى در 2 او قرط ثيدخحا ادهلو ا 5: 5 1 - 5 : ١

 مدارع خا ىلاعتو هناحم# هلباو

6 

 | ىلوتلا ىف 6 مكلاثما اونوكيال مث# نيرخآ اموق مكماقم مش هك كريغ اموق لدبتسي ©

 هيلع ضرف اع ىنعي 5 لحن نم مكنف 98 هللا لسيف لكلاو ربلا هوجو عيجو

 || ةقدصلاب ىنعي لن نمو 6 ربلا ءوحوىف هقافلا ىلا بدنوأ ةاكزلانم هحارخا
 : ىلعىا 3 هسفن نع لحب اعاف 0 ىلاعت هاوقوهو هلا رص هادعتذاف ةضيرفلا ءاداو

 || مورلاو سراف مه ةمركع لاو غلا مه نسحلا لاقو نْعلا برع نم عممااو 20
 34 0 .٠

 / 5 الا هده ا هللا ىلص هلثأ لوسر 5 لاق 4ع ىلاعت هلا ىضر ةريره ىنأ نع

 0 هلفارك ذ نذلا ءالؤه ند هللالوسراي ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر باععد| نم نما ا

 ءاداو ةقدصلاب ( لم نمو ) هينولختي سان مكنف ىا طرمثلل تسيل هذهنهنالمفرلاب (لب نممكتف) رشا
 هنعو هيلع تاخح لاقي هسفن ىلع لحب لقو هير ىءاد نعأل هسفن ىعاد نع لحمي 5 (هسفن نع لب اعاذ) ةضيرفلا

 تاحاحلا نع ىنغ هنال هللا 4 دمحم ةروس ١) هتجاحخل كلذب صأيالدنا -
 ا رك را ة247لال 72255

 (  اولوتت ناو) باوثلاىلا | 00010 نكاد نعلم اعاف لمن نمو ل ةمدقنملاةب آلا ىلع ليل دلاكوهو نول سان ## لحن نم مكتخ ف

 برعلا ايا اوضرعت ناو
 هلوسر ةعاطو هتعاط نع |

 وهو هليبس ىف قاغنالاو

 اونمؤتناو ىلع فوطعم
 اموق لدي سب ( اوقتنو '

 اريخ اموق قلخم ( ريغ |
 سراف مهو عوطاو 6م 1

 هللا ىلص هللاالوسرلّئسو

 ناكو موقلانع سو هيلع

 برضف هيدح ىلا نال [

 هموقواذهلاقو هدخف ىلع

 ناكول دس نسف ىذلاو

 هلاثا ايرثلاب اطونمناعالا |

 مث ) سراف نم لاحر
 ىا ( مكلاشأ اونوكال |

 ةعاطلاف اونوكيال مث

 عوطا لب مكلاثما

 كن

 (لن نمو )هللا ةعاط نع ا

 || هللا لوسر بنج ناملس ناكو لاق انلاثما اونوكيال مث انم اولدبتسا انيلوت نا لجو نع
 ةعاط نع ةقد_صلاب 1

 باوثلاب ( لحم اعاف ) هللا

 هللاودسفن نء)ةماركلاو 5

 مكلاومأن عىنخااوه(ىنغلا

 (ءارقفاا متأو) مكاقدصو

 هتنحو هللا ةجر نأ ا

 ( اولوتن ناو ) هنرفغمو

 أ

 مث ) عوطأو مكتم اريخنيرخآب تأيو مككلبي (كريغاموقلدبتسي) ةقدصلا نم كسعأاعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاطنع
 اونمآ نئذلا امأ اي هلوق نم لزن لاقو هلل عوطأو مكتم اريخ اونوكي نكلو ةعاطلاو ةيصعملاب ( ملاثمأ اونوكيال
 كلانممق انا كلذو هلل عوطأو مزه اريخ ةنيزعو ةنيهج مهب هللا لدبف نافطغو دسأ نيقفانملا نأش ىف انهه ىلا



 ءاوث (؟ ارمشلا (اوقتتو)هلوساروهللاب (اونمؤتناو ) ةدمع رساىف غطت (وهلو بعل ايندلاةوردلا اما)
 ل ركئاعا ردا امج أبل ىا 59ج ( ككاو. اكتشسييالو) ( نورمشملاو سداسلا ءزملا )

 وا هللا لعافغ ءانقاو مكأ|

 نب نايفس لاقو لوسرلا
 نا ( نحف و نماضغ 3 ةنرمع

 ىأ (فحف اهونكلتسي

 هلك هباطتو ؟ ديجي

 ناقا فش لكى ةياتلا
 كرش ؛ ملاذ اةلئسم ١ ةاقحأ

 قحاو حاحلالا نم امش

 اولخمت) هلصاتسا اذاهءراش

 لضلاو اشاء ( لذ
 عانتمالادنع ( مكن اعْضا)

 نالعيمجا لاؤس دنعوا
 1. 1 |١

 2 اخ

 (متنأ اهزدقملاو ةوادعلا

 لوصوم (ءالؤه) تلاه

 (نوعدت)هتلصن دلال

 ةلكسم دع

 نوعدب نذلا 2 6
3# 

 ىه(هّللال ايس ىف اوقفنتل)

 ةاكزلاوا وزغلاى ةقفنلا

 ليادلا 0

 4 ا دا

 ول هنأ ىلع

 مه ا و م

 !ا نوعدت ركنا ءاطعلا

 ( ايندلا ةودحخلا اغا)
 ( بعل ) ايندلا ةايحلا ىفام
 سس : ذك ) لطاب
 ( اونمؤت ناو) قال
 هللا ركتا_عا ىلع اوويقتست

 رفكلا( ١ وقتاو) هلوسرو

 كرتشلااو

00 

 1 شحاوفلاو

 ) ىلاعأ باوث (ةدوجأ) مطعمي ( مكذي (

 عده ( مكفعف) ةقدصلا3 5 0

1 

 9 م 0 هدارفاو لمثلا ب اوُث ل ل طعت هد ةهشرتول لا نم ضع هندر فاق ميحوأ بي كرك
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 ضيع ممولق ىف نيذلا بسح مأ ىلاغت لاقل 6 مهام مهفرعلف مهكانيرال ءاشنولوو)
 هنأ ىلادت هللا ريخاو اه رهظي دما جر 1 1مل لاق ةائا ناكف مماغضأ هللا جر نل ن

 عناماال ىأ ميك ترال ال ءاشن ىلو ىل !اد) لاو مو فوملال ةئيشملا 0 كلذ رخآ اك

 فود مسق باوج ىف

 ا
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 ظ

 زيهف ( مكلاعأ ملعي هللاو )
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 (مكوابناو)اهرش نماهريخ

 امالعتساال امالعا لاتقلاب || فيرعتلا نا ىهو ةدداف ةدايزل مسفرءاف هلوقو ملعلاو فيرعتلا ىندع ةءارالاو كلذ نما
 اتئ:ه ىعملا ناكف فردي ملف هتف نع لاش ام ةيقرقملا ةفرعملا م مزايالو قاطإد

 ءايتشا 5-0 00 هود ىلا ٌةراشا هيفف هب مهف رعت اش رعت مهك انف لع

 ىلع خام سنأ لاق 7 مف رمت ةمداع كل ل 1 ىأ مهم العب ىثعل مهاب هلوقأ

 اسو هيلع هّللاىلص هللالو-

١ 
 ظ
 ريتخلا ةلمابعم مكلماعن وأ ١

 نوءع-:الو بط ىنلاو
 نقلا ىش 3 كلا كه لوزت كعب 6م

 3 مف رعبا ناكو ١

 كعب اولاق ىح للا 1

 ندلاو هدا بحقم و 0 لوقلا ىدهق قد 3 لوقلا نك ىف مهفرعتلو ف مهام 2 2

 دوعسم ْن هللادعأ كلذ ع :

 8 ضار ا ا او :عادتلا5 ناو مالعلا فرص اطٍّءو بايخال

 ةتصح 1 يح د احم هلوق هنمو ةغالبلا ثيح نم دوت اذه

 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقاذام

 ا 1

 | وهو رها طف مو ومذملا نحلل ان لوقلا نأسف مهفرع ءتلو هلوش دضق هيلاو' ضءب نإ

00 
 | كناو .ةااوسي بيعارأ بارعالا ةلاذإب أطانا ىلا باوصلا نع مالكلا فرب

 رينملا ل نآلا م_سو

 (بسحمأ) مهم ءازرمسا

 مولقفف نيذلا ) نظيأ
 قا كالا ع ا 4 و كسا نيجح# نم لو نم هبنوضرعي اهف نيقف :1ا نفرعتل دمت 3 أ أ اوقلا٠ 0 8

 ا 5 5 1 0 1 هفىعالا 5 0-3 هيلع هللا ىلصص تلا كيع قفانم م اكتمال اًذهدعب ناكف هبات
 ماعض هل جرن لآ ّ

 0 ادع هللا 0 ل 1 5 هللاو © 3 ىلاعث لاق 6 ع ةئامْلو ةئطاي داسف ىلع همالك ىردغب لدتسو هأ وق

 0 || د «ركوابناوإلل ىل امت هلو و هلع ردق ىلع ذاك ىزاو ف هذابع بالا عا ل
 لاقوهلوسراوهتلمهضغبو | هه

 "ادعو ينمؤلل رهقافت ||. هدوحوو تح تالا 0 هللا ناذ ريحا ةلماعم مكتلماعنلو ْى

 (مهايسب ) من رعبا 0 مم رهلق 0 :عبقلا مذا ءاابدعاب ( كا 11 سه 6 5 واقر ءاشنولو) م ٠

 نيقفاتملا ا ىهو مالكلا 5 هز3 ام ىف ( لوقلا لل دمعي مهنف رعت نكلو (ممتفرعتاو) كلذدعب ةيمبقلا

 لاتقلاب مكربتمتاهتلاو ( مكتوابناو) هلوسرلو هلل ركضغبو مكتوادعو رارسأ 65 ااعأر



 17 د2 ةوادغ ىأا (سالا صعب ف كمطتس) دوعال اولاق ن نوقئانمل أ ( هنلالرئام اوهرك ندذلل اولات مهاب كلذ)

 و
 ع -

 مو ها كك ة) رس مج م ه ريع ردا صفخو ىلعو اردو 0 نم ردضملا 0 مهرارسأ م عب هللاو ( هن رسأ ُنَع

 ىأ ( ةكتالملا
. 
 سابع نانع (.هرابدأو

 قوخال اع هللا ىكر

 دردأالا ةضعن لعدحأ

 هربدوههحوى# ةككذلل راملا نم

 يو ١١نكلا هز راش (١ كلذ)

 ببسإ (مهلاب ) فوصوملا
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 (هَل مدا م تيا ط عت أم اوذعتا) أ
 ْن رفاكلا ةنواعم ند

 نم ( هناوضر اوهركو)
 طرح 8 0 نيئمؤملا ةرصصن

 مهلاعا

 (اواقممنأب)دادترالا (كلذ)

 (اوهركنيدلل)دومملا ىنعي
 ىناودعج

 ليربح هه (هللالزنام) رسلا
 مسوهيلع هللا لص د ىلع

 مكليع سس ) مكعيط تس (

 هدعدش م(

 نا هتلاالا هلاالب مالسلا

 نوقفانملا ع

 ِء 8

 دوهاارا 2 (مهرا 4 5

 ) كدا نيعفانملا 0

 مف و اذا نوع ةصاإا

 ةكالملا مود هك الملا

 نوبرمضي ) دوعلا ىتءإ

 ديدح نم عماقت (مههوجو
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 مهروهظ ( مهرابداو (

 :كو 1 71 نورشعل او سدا 5 دك

 اوهتك اع ساد عنا لاقو ملسو هيلع ا

 ََك ولمعل نع
 ,يهوحو نوبرضي) دئنبح معام>امو ع ه7 ب

 عا 1 هللا لزئام اوهرك نيذلل او | واو مما كلذ :

 دحاوا ممل نوةئانملاوا نيقفانإل هع مهيأ نيام كعب ىنلاب اور رك نن ذلا دوعلا لاق

 ف مهلوا ناطرشلا ريم وهو لودفملا

 هنو أتام ضءب ىفوا ؟روءا ضعب ىف #سعالا ضءب ىف مكعيط:#ث» نيكر شما نين رفلا

 هللاو: ده لوس رلاىلع ر .ةاظتلاو م رخانا مهعم جور ,خاىف 9 ةعفاوملاو دابا نع و

 2و اكل انو ةززجح 0 هللاءاشفا ىذلااذه مهلوق اهنمو مهرارسا إي

 ”ىرقو هدئنمح نول تحبو نول فدك كف ةكئال ا متفوتا ذا فيكف# ردصملا ىلع ره 0

 مههو>و نوبرضي # هبءان ىدحا فوذحلا عراضملاو ىضاملا لآ وهو مهافوت

 ىقوتلا ىلا ةراشا# كلذ ف هل لاتقلا ن ءنوتيكو هنم نوفاتعاع مهفوتل ريوصت # ره راقأو

 ا الا نامعو لؤسرلا تمن ناقكو رقكلا نم «دتلا طخسأام اومزتا جناب 3 فوضوللا
 # ررلاعا طيح ًاق# تاءاطلا نمامهريغو دارا و ناعالا نمداضربام# هناوضراود ركوإل»

 مهادعو اولهمأ ىنمي هلعاف مسي ملام ىلع ءاسيلا متفو ماللارسكو فاالا مضِب ”ىرق
 0 - ناطيستلا م 1 ىنمع ماللاوفاالا -- دلال ًاىرقو 0

 و ىلطلا هناا هللا نه الا نان وكيال لاهمالاو ءالمالا تلق ناف لمالاف

 0 نود نا تاق ةءارقلا 0 ىئعم اف ةنلا لغلا بهذه ىلع طق لعف ناطشلل

0 ٠. 

 هللا نأ ثيح ند كلذ هلا كي اع و لعق ناطم كحل سماو ةققملاف ىلاعت هللاوه

 مكلاحآ ىف مها لوشو ميقلا مهل نيزيو مهنع ناطشلاف هناسلو هدب ىلع كلذ رذق ىلاعت

 ءالمالاو ليوستلا ىلا ةراشا # كلذ ٍة* رمعاارخآ ىلا ركتسايرو

 و 01 هللا لزئام م دلل ا ولاَ 0 انكلا لع

 ع امي اون ةوسف

 مم اب ىنعي # ما 4
 هيلع هللا ىلص د ةوادع ىلع نواعتلا نم ىفعإ 1 ا ضد! ل 1 نوكرساملا

 نقد انملا 0

 اد 3 هللا ربحا ار كلذ نولوش اوناكو هنع دودقلاو هعم داهجلا كرو ملتسو ا

 قتال للتي هنا قع 1 مهرارسأ ملعإ هللاو 0 لاق 5 8 م ربح 2 هيلع هللا ىلص

 اذا مهلاح ن كي تكف ىتعيب 6 ةكرالملا مهتفوت اذا 035 5 ره سحأ نم ةفاخ هلع

 3 ٠١ ةكئالخا موف و

 0 هللالو_سر و دا هللا كرت ىفعل 1 6 هللا طغ-أاماو ءرنأ م 3 3 تبممسإ ىفعل

 مهما ق3 برضلا كلذ ىعل 2 تكللذ مهر و مههوجو نوبرضإ 0 3 . .٠ . 7 35 ء 3

 1 ملسو هيلع هللا 0 دموعك او رفكو ةاروتلا نم

 ةعاطلاو ناعالاوهو لح ونع هللانا 2 7 هنقام اره رك ندب 7 هناوضر اوهركو# ِ

 لاعأ نم اهولع عل 3 مهلاعأ كك ِه ُ ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر م كايدعاو

 «ربلا ) ( مهلاعأ طبحأف ) هديحوت اود ( هناوضر اوه رت ( هللاطخم“أام اوعبتا مهناب )
 ل0
 م تلو ع ' لاهو 4 ةيدوعلاىف مهم امسح لاطباف

 هت 1 5 5

 م ٌَّى هك م4 ا َث ا ب ناش تلو اع 00 3كم | هن ىلا

 ع . - . ب
 ءعدر نيذلا نيقفانملا ناشد اذه ىلا مهرابدا ىلع اودنرآ نذلا نا هأ ود ٠
 تاج عن

 : ' ع0 ء
 :د اع اورواش نيذلا هاعص اوقفانملا ضاعلا ىلا 35

 ءعىف نورواشي اوناك اذكو اذك لعفن ةمالا هذه سعأ انلونا سو هياع هللاىلص ىتنلا دعب ةفالللا مأىف ةعمجلاءوب



 اورحال ىدح ر>اوزلاو ظعاوملا |١ لصبال هَ اهل امدا بوأاق ىلع ما 0 قضاتعملا لع

 ريكشو ريزقتلا اهيف ةزمهلا ىندمو ةعطقنم ما لمقوسا اهل تكشالوركذ

 ا 0 رغفاوا5 هو اسقلاؤ اها ماهبال اهناب راعشذا!وا م 1م ضع ب ولك دا رد نال بولقلا|

 اهل ةيسانم لافقا ىلع ةلالدالاهملا لافقالا ةفاضاو ةروكتم ةمهبم اه ًاياهر كو اهتااهح

 سرا نيذلا ناد

 0 مى
30 
 ب

 :5 ردصملا ىلع اهلافقا ' ئرقؤ » ةدوهعملالافقالا سناخال اهب 2 ا

 دهلإ مهيأ نيام كعب نمز# رفكلا نم هيلع أ اك ل 8 مه دابدا ىلع ١

 | فارتقا مهل لهس # مهل لوس ناطيشلا ف ةرهاظلا تازهعملاو ةعضاولا ١
 ل
 ل
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 لوسلانا هن وهولوسلان ع تاوهشااىلع مهلج لبقو ءاخرتسالاوهولوسلا ||

 مه ماوه هدر ن .كعو ليوستلا 0 اهليقام مضل اواو هن زم ا زوموم

 : 9# مهيأ ىل !ماو مها لوس نا ل راطشلادك عار هاجم ربدقن ىلع لوس ”ىرق دقو هنالواسإ

 لماو بوقعإإ 2 رقل ةيوقعلاب مهاح اع ملو هللا مهلهماوأ ىلامالاو لام لا ْق مهادمو

 ءانبلا ىلع مها ىلماوو رعوباًارقو ء فانئتسالاوالاهلا واولا نوكيف مهل ىلها اناو ىامهل |

 لالخلا نم ا ليلقت هيف ترو هل ا تقو مهلا عج و باقلا روضح عمالا 0

 لمح واهلافتا 2 واق ىللعل ا قع 2 اهلافتا تولق ىلعما# 3 ةيثلا صو هلو فرسضلا

 اذك نع لفقم نالف لاش ةعاطلا لعف ىطاعت نم ناسنالل عنام لكل الثم لفقلا

 وهو مو واق لعل ع و مهراصبأ ىعأو مهعصأدق لا هللا ناك اذا تلق ناذ هم عونم

 ىعع

 قاطيالام ف.لكت تلق ةديدشلا عناوملا هذهمم نآ رقااربدت مهنكع كك ملا ىنمع ١

 لعشب هللاو انه كلذكف نمؤيال هنا هلع 0 ديس نم ناعالاب نأ هللا نال اندتعإ اح

 لقوىسأتلا :هءدارملا نآرقلا 00 ةلوقنا لبقو هلعدخالا ضارتعاال 7

 هللا مهتما نيذلا كا ىأ لاق ام

 مهام كرت ىلع مهل عيمتلاك نأ رقاا نوربدتب الفأ هلوق ناكف ع

 ىلاعت هنأ نا ا ةعدقملاذ هدب هل 0 5 ا دعا

 ع مهعجاو تا

 5 رفكلا ىلع مه هرارصا ىلع مهل ١ تكتااكوأ أ ةئمالا هييسب 1 | ىنلارقكلا

 | هللالو_سر ذا لاق ريبزلا نة هيد نع يا تايرش ا ىوغيلا تثور دلع ةذاز 3 ا

 | لهأ نم باش لاَقؤ اهلا ا ب ولق ل 5 نار هلأ نور رد ةاوأ ماهو هيلع هللا ىلص

 سفن ىفباشلا لارا حن ايلات ميول ل ؛ اهح رش وأ أ يمشي هللان وكي 1

 نيعباتلا رايك ند ىجبان ريبزلا 37 ةولعو لس نع ٌُثيدح اذه هن ناعتساف كو ىح 0

 كلذريع لقو ْن رشعو نيا ةنسدإو ها ماس و هيلع هللا ىلص ى :أ| ك ردن مل مهاج او

 ارافك ىرقهقلا 2 ىقعإ 0 مه داع ا ىلع اودنرا نذلاذنا 0 لحو ع هلوق 3

 رط مهلا مص و امدعب نم قع 5 ؟ ىدهلا 1 نين امدعب نوه زف ها

 راقك مه

 ةداتق لاق ةيادهلا ّق

 اودحوو هوا 00 00 5 اسو ةملع هللا ىلص لمد ا!قرفك نات 5ك لمَ

 اورفك مث الوأ اونمآ نوقفانملا مه ىدسلاو كاصضلاو سايعنءا لاقو مهاتكىف هتعن
 4 ٍ - . "1 .٠ .» ع 1
 م مه نأ و 0 ائسد 0 ىدح مرعتلا مهيأ نز ىعلا 9 مهل لوس ناطنشلا طا امان

 222222222222222 2 2 ل 2 م م م م ص سس سب سس مس م مسسسس س جججر م م ا مل

 ( اهلافقأ بولق ىلع مأ)
 2 رقتلا ةزمهو لب ىنمع

 مبواق ناب مهيلع لتنال
 ركذ ام١ لصوتنال ةلفقم

 ”1 النواقل اتركتو

 016 ةيلسات بولاق ىلع

 ك1 كلذا ىف اهرحأ

 بولقىهو بولا ضءب
 لافقالا تفيضأو نيقفانملا
 كارلا نال بواعلا ١لا

 لافق أ ىه واب.ةصتخما لافقالا

 مفتت الف تقلغتسا ىتاا رفكلا

 عبطلاو متلناو نيرلاو#

 ىلع اودنرا نيذلا نا)

 مهل نيمتام دعب نم مهرابدأ

 نوةناكملا يأ ( ديلا

 0 در لاا وبجمو
 ناطيشلا) مها قا حوضو

 ةلح 4 ( نئز ( لوس

 آوت وأدت

 هيمو رعادب زنا وينال

 ىف مهادمو (هل لمأو)

 لمأو قامالاو لامآلا

 5 واهمها ىاوزعوأ

 مهرم ىف

 ( هل اقنأأ بولق لعمأ)
 ”اناملا بولق لع مأ

 مف لزنام نولمتءيال لافق

 ىلع اودنرا نذل ل ل

 ندىلااوعجر 56

 دعب نم ) دوهملا مهو رمابآ

 ديحوتلا( ىدهلا مهل نيدتام

 أ

 د2 ةفصو نآرقلاو

 يكب مذا مهلهمأ هللا )مها ىلءاو) مهذيدملا عوجرلامهل نيز ( مهللوسناطيشلا ) نآر ةلاىفهتعنو لسوديلع هللا لص



 (كئاوأ) ماونتن ا مكماحرأ
 |١ نيذلا) ني روك ذملا ىلا ةراشا

 | هتحرنع مهدعب ًأ(هلا مهنعل

 0 انع (مهمسان)

 0 مهراصبأ ىعاأو)

 2 قيرط ,هراصبا

 ( نآرقلا 0 الفأ)

 ظعاوملان م هيفام اوفرعف

 ةاضّدلا ديعوؤيرحاوزلاو

 ىصاعملا ىلع او رسال تح

 نوةئانملا( كئاوأ) رفكلا
 نيذلاره( هللا رم نذلا)

 ريخ لك نم هللا مهد را

 قملا نع ( مهمصأف )
 ) مهراصبأ ىعاو)ىدهلاو

 الفأ ) ىدهلاو قا نع

 الفأ (نآرشلا نورنا

 لزؤتام نآ رقلاب نورافش
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 - 0 4نورشءلاو سداسلا ءزجلا )م

 ميرو ندلاىف 1 مهلا ىنعملاو براقالا ةلناعمو رواعت ل

 جارلا ٠ نم ةيوش مر ىلا لدح انفو 3 0 02 لطب دقو ناسنالا نم رازالا ا

 ١ نانحالاو براقالا ةريم مجرلا ا

 ىلا جبولابنضابع ىقاقلا ١

 اعاو ْ

 هن 0 هللا مهنعأ ا

23 0) 
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 1 ا ايندلا ىلع

 2 ىلع اذهو مييسع ل له 4 وو مهااح فرىع ند مهنه كلذ مقود

 را د يسوم نوةدلبال مع 6

 ةلط ءاالاول كا نا
 عطقلا نه ٠6

 اوعطشو محرلا ةعرطقو داسؤالا 2 مهوعدعا_سو مهعم مجرخ

 () كلا ن روك ذملا لا ةراغا © كئاوا و

 ىعاو ©

 عطقتلا نم اوعطش ”ىرقو

 ملط اب ع
 َق 9 3 ٠ اح

 نا ركل

 ماحرالا ,يعطقو مهدا
 أ

 راد الفا هق هلسس نودتهي الف فمما

 ددموة+او فور هلا آه 0 ةبار لا ةنجحمشلا اك لاك ب واق ىلع ما أن نأ رقاا

 راهتتسا 2
 >2 ند

 ١ ةاض ىععو 9 مدس نم كيحللو هيرب رك زم بير ىلإ كلا_حمس ١ك دخالاو هندلاستتالا اهل

 اللا ثئاعلاو | ماصد ( حرت !امطقو مهمل أ لاق ر ييهسملا لو

 د ىمع ضع كيضعل لصتيف 1 مر هعمل بدساو ةبارق ىه 8 1 "6

 لثم برض اهقاعتو انه اهمانق ركذ نوكيف مالكلاالو مايقلا اهنم ىأتنال ىتانملاو اجر |

 الار كيذا ادع ىدما ىف لكايع ىداقلا مالك اذه لو نع
 ل1 نما متيلون نا ميسع ل لهف ىنعي ةيالولا ند وه ملون نا هلوقىف |

 اهاصاوةلمضفو اماش ميظعت دارملاو كلذ لامعتسا ىف برعلا ةداع ىلع ةراعتسا نسحو

 زوحجيو لاق لصاملا بيسلا كلذ عطق هناك اعطق قوقعلا ىمع# اذهل و اهعطاق ملا مظعو

 هللارماب اذهب امناسا ىلع ملكتو شرعلاب قلعت ةكئالملا نم كلم مايق دارملا نوكي نا

 5 الأ ع ل فو

 اة دعه "نأ. اح

 رب رتل مدسع ل لهف هأوت 3 ماهفتسالا ىزنعمو 0 مكاحرأ اوعءطشو 0 ماظ !اب قع ضرالا ىف

 هللا ىلع كلذو مقونو جرت و عم ط ىدع تلقناف ا مكلم ا ىنعملاو روك دملا

 ىجرتملا لعف مكب لعش هانم مهضإ لاق تاق هانم اذ ”ىش لكب ملاع ىلاعت هنال لاغ

 أ 55 ةانَعَم عرف لا لاقو كلذ مو مقوي مل ارظننن «ىم - مهضعل لاقو لجملا

 دقع ةواخدو م د رم فرعو مكقاذ نم لك كل لوش قاب هاك مكنم دهع ام

 00[ :1'رؤمأ ملون نأ مكتم مقوتي ل له نورتئام ءال وهاي ن 5 ءالاىؤ

 0 < كل را نفل !ىلعارحاش , ا 0 اودسش نا

 < هللا مهنمل نب ذلا : ب ماحر 1 عطقو ضرالاىف كسوف 1 لو 15 نم ىلا ةراشا

 ع

 0 0 ّقحلا عاعس نع ىعإ 8 يع<او 0 هلع نع مهدرطو هجر نم مهدعب |

 هباوتمؤب ملو هوههشل 0 2| اودرعسال مهما كلذو ىدهلا ى :رط نع ىلع 13 مهراصيإ

0 1 
 مهل ناك ناو ىمعلا مصلا ةازنع اوان يوخجا ىلو هو 0 اور

 اا نوربدتنالفأ 9 3 رهاظلاق راص او عام

 ل د تل و هما اهلا لؤيامد *

5 : 

 32 ع

 ىلا ةيقاعف كلا رددنلالصاو هرحاوزو

 ند ةيقامو هيو 3 ١ : .٠ متو 1-5

 7ك

 1 هظعءاوم قو هبق ن رو ركفت قا 8 نأ ر

 ا 6 تدسلو و ىباعملا نم ىعف ى ص اعأ ريدو 0 عطقو لصوت

 ا لاصتالا كلذ
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 ةتهدح مذ 0 2 ) فورعمهل و

 برقلا وهو ولام لعفأ مهل ليوف مهل ىلواف 0

 ةعاطنولوش ىبا ةءارقل مهاوق ةياكحوا مهلريخ فورعم لوقو ةعاطوا ةعاط مهما |

 فرأغلا لهاعو زاع هيلا هدائساو سعال بادحال 3 دح ىا 3 0 اذا 0 ١

 هللا تواتر

 8 مكنم مقوتي ل لهف 4 ” متيسع ل لهن مهل اريخ ندلز قدصلا 4 ” ناكل و ا

 كي داهملا 3 ضر نم وعن ف ىا ا ودع 1

 | اوءطقشو رانا 0 أ 0 مالسالا نع من ميل ونو 0 ةياع ع نساثلا | 8

 نم ةيله اللا ىف هيلع من كا اعوروا اهل ايذاحتو ةيالولا ىلع ارحانت 5 ركماحرا

 مو هكا كب راقو كليو ديدعاا ىف مهل وةىنءعموهو ديدهو ديعوةيف هك مهل ىلواف وي

 ربا ودع ا دكيوو اذه للف فو رءملوقةوةعاطإت هلوش أدتا .امث اذهدنع مالكلا ٠

 هتلاةعاط مهي ىلواف هزاع ءابلاىنمع مهلىف ماللاو هلبقاع لصتموه لبقو نتسأو لفات

 ةباحإلاو ةعاطلا تناكل اوباحأو اوعاطًأ ول ىنمملاو ةباحالاب فورعه لوقو هلوشرةعاطو ||

 سعاللا ءاح انوقكهزاحو ا ىلع وه لدقو نضاإلا بحاص مع اداه هريدش كد ْ

 اوندكو نوقفانملا فلاخ سمالا منع اذاذ ةيآلا ىتعمو مقوتم نما هو تقرا ّْ

 مهلاريخ ناكل هللا اوقدص ولف ذِي هباودعو اهث |

 نا 0 مكلماف ّىل 0 متيسع لهن مهلاريخ كلذ ناكل ةعاطلاو ناعالا راهظاىف هللا ْ

 اوّقدصول ءانوه لمقو قدصلا ىىعا 01

 ١ ضرالاىف اودسفت ناؤإف هماكحأ متقراذو نآرقلا عامس نع متصىعأ ىنعي /متيلوت *
 كفسو ىغيلاو ةيصعملاب ضرالاىف داسفلا نم ةءلهالا ىف هيلع منك امهىلا اودوعت ىنعي

 مالسالاب هللا مكمج امدعب ةقرفلا ىلا اوعجرتو مدلا .  00 0اا مكءاح

 اوءطقو ماركا مدلا اوكفني ملأ هللا با نع اولوت نيح موقلا مث ار تا

 1١ نا ةريره ىلأ نع ( ف ال نارا ارصعو يش ١

 ةناور قر ط كعطقن مو كك "اصو كلصو ند ىلاعت هللالاقف ٠ ندا 05 ةنصش مرلا ا

 نالاق ملسو هيلع هللا ىلص ىب

 تل موش غر 9 ادا ىد قلخلا قاد هللأ نا ملسو هب ةنلَع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق

 م لاق كم طقلا ٠ نه 53 لأ 0 ا 3 كلاَوؤ.ةَف لاو ٠ نجرلا وعد تدخاف مرا ا

 ا ءاعو : نع مطفأو كلصو ند لأ نإ نست ل لاو مش كل كلدت 0 لاق ىلإ تلقا

 يف اوددش 5 م اون نا م له مدش نادر 3 0 هيلع هلئا ىلص هللا لوسسر

 1 5 هاض عمو 1 ىلعقوأ ب

 اوقدصولف ) لاتقلا 0 1
 ةعاطلاو ناعالاىف (هللا | يل ر» مه سا علا لوياوا هءورحملا ل نانا || ىا فانئتسا © فورد لودو ةعاطا4 ةما هلا ل دلو ه 61 2 نع

 (مهلاريخ)قدصلا(ناككل) |[

 || روما 8 مع منن

 1 هيف 2 سحاالا مع اذا د هع ءاطع ةياوروق سابع نبا لوق ىدم اذهو م6 لإ

 | نوريدتالف أ هراصب أى عأو مهعج اف هلنأ رهتعل يذلا كنا 1 مكاخرأ اوم طقنو ضرالا
00 

 ةعاط) هوركملا م ا ناب مولع ءاعدلا هانعمو برقلاوهو كو ولا نم : 0 ليوف ىوعع ديعو ) مهل ىلواف) تراك ع

 (سمالا 00 0000 ١ دل د ا ١ فو رعملوقو ةعاط ىأ هع دال

 مهعزاو سمالا دحو اذ

 تفتلا مثداهجلا ةهارك نم

 برضب باطل | ىلاةِسْعا ند

 نا مياوننا مدسع لهن)

 0 وضرأالا قاودش 1

 تا

 0 متطرعأ |
 ا ناك افو رءم ًالوق اولاتو اوعاطأوا ىنءملاو مب ىلوأو مها 0 ةعاطمربدش

 ١ ركلملف ا

 هتلسو مادو هيلع هللا ىلص

 ملك ام ىلا اوءنحرت نا 1

 داسفالا نم ةيلهالا ىف هملع ا

 بهانتاا ور واغتلاب ضر الا ىف

 ةلتاسقع ماحرالا مستو

 ا_ضعب صضعإ براقالا

 ىسع ريخو تالا داو 1

 طا ادا نأ |
 00 مسالا نيب صضارتعا ا

 نأ ميسع لهف ريدقتااو :

 ازا ر ضر اود |

 مهل ددعو ( مهل ىلوأف ) ٌ
 لوش(ةعاط )هللا باذعنم

 هلل ةعاط نينم وما نم اذه

 (فورعملوقو)هلوسرلو !
 ةعاط لاشو ندسح مالك

 هلو_سراو هلل نيقفانملا

 0000 م3 فورس لوقو

 ْن همها ريخ مالاس لا ع 1

 ةيها ركلاودفلا 2 ل

 ( هللا اوقدص 0 نوإسملارث كو مذ مد اسال رهظو 4 سعال دح (سعالا م نع | ذاف) 2 انور ىف وة | ولوقو هللاةعاط اوءيط لاو

 ميدل ون نا نوع نيقفانملا رشعمأب ركلعاف (مييل وبن امتيسع لهف) 5 ةصمملا : ند( مهلار ريح ناك 1( ,هداهدو م .اءاب نيقعان 1ع

 راهظاب (م 66 اوءطقتو) داسفلاو ىدامملاو لتقلاب (ضرالافاودسفتا) ملسو هيلع هللا لص ىبتاادعب همالا 0
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 1 رافغتساب سفناامضهو مضاوتلا ىلعو هللاةيادح ب معان نمةيلع تنأام ىلع تبناق دلو |( كان م وا و نين :مؤمللو

 الا بنذ نا ريغهمل“ ال انكلو 0 ا اف ب تنذر نأ زاج تاليوأللا حشو كند ىلع نم بونذو هبإ . د٠٠

 : فاطما تاي ًالاهذهىف تآافلالمقو ناكل ور ادخل ا نن عاقل ةرشارم انيوثذو مبقلا ةرشابم نود لغفالا كر

 ”مكلزانم نم نووردتل تلح معو ( او 0 م رجاتمو 0 كبلقتم رسب هللاو) لاصتا امهنيب ةلج ىلع

 اذ ىعحمو 3 ل[ ل او رانلاو نطاق مك اوثمو مكلاعأف اكسر 1 م اودمو مكتارحىف مكياقتتم

 وق معست ملأ لاف ملا هه ه٠ م - لضف نع 4 نورشعلاو سداسلا ءزحلا ) 0 نافس لئسو رفغتسإ

 رفغتساوهتلاالا هلال هنأ عاف

 دعب لمعلاب سعاذ كرنذل

 ونمآ نيذلا لوغو) + ىلا

 تك تلا 5

 تازنأ اذاذ) داهجلا ركذ

 ا

 »ع

 هي تانم وااو نينمؤمللو ي كينذإ رافغتسالاب اهعكهو اهلامفاو اهلاوحا العاب سفنلا

 فاضملا فذ وراجلا 01 مهنارفغ ىعدتسيام ىلع ضيرعلاو مهلءاعدلاب مهبونذلو

 ةارتبامةعرت هلام تنّذلا ناذ رخآ سنخ اهناو مهبونذ ةرثكو مه>ايتحا طرش راعشا

 ظ ىتقةعلا ىف 3 ؟اونمو 0 اهعطق نمدد ال لحل سمع اهناف امندلا 2 مكيلقت 5 ملا هن هللاو 0 ىلوالا

 تالارن ال ول اونعا نذلا لوشو م ع داعم اودعاو هورفغتساو هللإاوقنان ركماقا راد اهناف ١ ١

 داهدا ىنءم ٌّى )0 هروس

 ةها 2 ةمريغةل 1 م (ةنكح)

 بو>والااه>و لمت ال

 روس لك هداتق ١ نءولاتقلا

 ةمك ىهفلاتقلا ركذاوف

 اه اغا ريال ع نال

 من لادقلا 1 لك

 ةنداهملاو حا نمناكام

 مل ىلا وسم ريع 5

 (لاتقلا اهفركذو) ةمامقلا

 ةنيبم # ةمكحم ةروس تازنا اذان 5 داهلا سمعا 38د تازئا اله ىا © ةروس

 ام

 ةفاعوأ ارح هي تول |نم ةيلع ىدعمل ارظن كلا نورظن دوه قاغن لقو ْن دلاو فوط

 العا اكون ذإ ىأ كذل رقدتسا ةدآلا يدع لو اروكش اًذنع نوكأ الفأ لاقاك :

 'لحبو نعم نم ماركا ادهو هش لهأ ريع نه ىنعي 6 تانمؤااو نينمٌؤمللو © كتيب

 باحلا عيفشلا وهو مهبونذا رفغتسين 1 لسو هيلع هللاىلص هيبن اع ةيالأ هذيل

 مكفرصتم ىنعي مكبقتم كاحتلاو سايعنبا لاق ؟ اوئمو مكبلقتم ملعيهللاو لف: موف

 مكيلقتم ٌلقَو 0 0 كريصم ىنعي 00 كلاعأف كرتنمو |

 7 ءانالا نجالعأ نه دي دو كح ات لا لكلا ١ م اودءو رانااب مكلا كمل

 عيمجل ملاع لاك ىنمملا 506 ايدلاىف ا نومموطبو تاهمالا ماحرا

 00 نمل هت ىلاعت هلوق ** قحو. قدناو اهم ىث هنلع نكالاف مكاوحأ ا |

 رع
 ا

 1 ضيع مهد لَ ف نذلا تا ل هنرعالاىأ 3 1 لاتقلا اهف 9 نكد أهرف هءاشتال ظ

 ع 2 © ع

 تيار)ز داه+لابامف سما ىأ

 ََ ص 8 1 (ضرصح ممولق ق نيذلا

 اولاقف هللا كدس قف داهجلا ىلع اصارح اوناك نيئمؤملا نا كالذو 2 روس تلال 5 الا 5 5 ا

 او نكد ةمكح ةروس ها زنا اذا 0 دعا يلد داهملاب ان سمان هروس تل زا ذاهق

 ىلع نآرقلا دشأ عوقعاو همك ىف داهملا امو 0 ةروس 0-0 لاق لاتقعلا
| 2 

 |نورظن و 2 دودلا ولا مهو اقا كه قع 3 ض مع مهولف 5 ْن 2 أر ل نقف |

 اهنم نورتي مهني اهف
 ىممالؤلل كالا نور 2

 صشت ىأ (توللاو 2 4 اع

 اماعزجو انيح 1

 ةيقفلا هتاضأ نم راني

  ةيلع ىلا رظن : 5-5 ودعلا ءاعأ ٠ نع اني و داهحلل مب ةصها ا 0 ىفعي كيلا ٍ
 كراضأ

 أ
 ا توملا ةشاعم كددع 00 مكخلا امسل رظن 5 ىنعي 5 توملا

 (د.عو) مكلاعأو 9 مكباهذ (م يقم
.1 

 ا انمؤملاو نينمؤم لا بوبذلو (تانمؤملاو نيذم ؤلاو)

 || 0 ازقار مالسلا ةيلع 5 نذلا لوَشو) ةر الاف مكلزنمو مريصم ( ؟اوثمو ) ) امن .دلا د

 ليربح (ةروستا زنأ اذاف )هتعاطومللار 5 ى ١ مهتاتشان 3 كلذ و ةرودسإ لفرح( ةروستلز ) اله (الو 1(

 نع مم ولقىف نيذلا تيار آر) لاتقلايدمذ مآ 1 لاتقلاامف ركذو ) ىهلاو صالاو مارملاو لالحلاب ةندبه (ةمكحم )

 | ناس عف وه ل توملا نم هيلع فعمل ازظن ) لاتقلا ك 4 ل 12- كا ) كلا نور ل 0 قاغنو كف

 ودعلا عع مهلاتق هي ةيهار رك ند



 ( دج ةرو-س |

 تلعاذأ ىأ 4 6 كرن نأ رفغت_ساو هللا الا هلاال ل عاف + عفشالو هل غرشال كت :

 ليمكو هلا سا لو ولاب علان نم هيلع تا لع تلا 0 الا ةواتشو نينمؤملا داس

 وتاو ظاعتالاو ركذتا

 ْ اف ةعاسلا مهتءح ١
 اده ىلع 5 ملسو هنيلع هللا ىلص ىئال باطلا م هللاالا هلاال هنا ىعاف تقولا١

 ةعاملاا م4 ؟ءاحاذا 7 أ مهار 555 مهل فتنكف رمقلا ىقاقشنا 5 00 تح

 ا

 هللا سعأ هك كينذإ رفغتساوؤؤج وهألا هلاال ىذلاهّللالا تحال مكحالو كلمذاف اهماق دنع '

 ا هياودتقلو 0 هل نادل هلرونغم 1 م رافةتسالاب ماسو ةيلع هللا ىلص هين لجو نع

 | مل_سو هيلع هللاىلص هللالو_بر تمم“ لاق ةنيزع ىغأ ىنزملاغالانع (م) كلذيف

 سيدنا لعاقلاقنو هتلاالا |
 هلاال لضفك هلضف ”ىش

 مكبر ىلا اوون لاق ةياور ىفو ةسم' كام لا عج ىلق ىلع ناتيل 55 لوش ا

 ا لاق 5 هردرص ىبأ نع( خ ) مويلاىف ة ارم هام لحو نع ىفرىلا بونال تأ هللاوف

 ىلاق ىلع س
 .٠ .٠ 8 ؟ 6 م . .٠

 نك قى كلذ هن زحاق هالعإ اعلا لاودحا 0 هيلع هللاةفالطا م كلذ متدحساو ىطغو

 5 78 34 1 ب 2 ر
 دلي ىارتسلاو ةيطغتلا نيغاا ىلق ىلع ناغيل هناهلوق ةسم نيهدس نم رك ا

 هنا ىرب د مهكلا_صمو نييسملا روما رظناا همس ناكامل أ لقو مهل رفغتسإ

 8 7 ع : 5
 درفتلاوهو هيف وهام ماعم مفرانع ةدايع فرشات ةعاط مظع |نم نكناق كلدب لغشدق ا

 ناك بيسلا اذهلف هاوس وى لكم همه صواخو هكعم هتقو ءاقصو لحو ع هوب

 ذوخ>ام وه لق نيبرقملا تا راربالا تانس>ناف هللا رغذتسإ ماسو هيلع هللا لص :

 هبلق ىثغي مهلاو لغشلا اذه ناكف ءاعسلا ىقني ىذلا ق.قرلا مقااوهو نيغلانم

 ةنيكسل اوه نيغلا اده لقو هنم هللا رفغتس ناكتف هريغ نع هيطغيو ماسو هيلع هللاىلص |!

 راقتفالاو ةيدويعلا راهظا اهل هرافغتسا بدس ناكو مو هءاع هللا لص هلق ىثفت ىتلا |

 تارتفاا ه.دارملا نا ضايع ىذاقلا نع ىوونلا نردل' يع مثلا حو ىلاعت هللاىلا |

 لق رتف اذاف هيلع ماودلا سو هيلع هللا ىلص هاش ناك ذلا زكذلا نم تالفغلاو

 اهلا اثرحلا لاقو هريع نعو 2 ةمانقللا هو>حولا كو هنم رئغةساواماذ كاذدع

 ىلاءتهللا باذع نم نينمآ اوناك ناو لالحاو ماظعا فوخ ةكالملاو ء كيال 82

 * لقو ١
 جحا

 22 أ 000 باقلا دعا ماظعاو 20000 ةلاح نيغلا انوع نأ

 أ اذا مهلاح نوكي فك هانم لاقو هن ةعاسلا ممتءاحاذا

 | كلذ ناميالاب بستحالو ةبوتلا نم لبقتالو ئر 0 مهعفنت ا

 ١ هنع بيجأو مالا اذه ةدئاف اف وهالا هلال هناو هتلاب املاء ناك اسوهيلعهتلا ىلص هنا |

 || ىلع مد ىأ سلجا سلال لئاقلا لوقك و هف ملعلا نم هيلع تنأ ام ىلع مد هانعم ناب |
 | "ناو باطلا اذهنأ لقو كلعىلا الغ ددزآ هانم نوكيوأ سوللا نش هيلع تنال

 هلاال) ناشلانا (هنارعاف) || ةئنبع نب نايفسو ةيلانلا وأ لاق هتمأ نم هريغ ه.دارملاف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ناك أ[

 | اهمايق دنع عزفمالو ىيعمالو المال هنا ملعاف ممءاجح اذا هاثعم هلبق اع لصتم اذه
 هلا ) دم اي ( ملعاف ) ا لاعمت كلامملا عج ناو هللاالا هلاال هنا ملعاف ءانعم لبقو وهالا هلاال ىذلاهللا ىلا الا |

 ىس

 املا

 كيئذإ رفذتساو هللاالا

 راسمال ( هللا الا هلال
 الو منام الو عفا الو

 لذع الو لمد الو ىط وه

 ( كينذل رفغتساو ) هللاالا

 ىدويلا برع نو دجاب

 نيحت نيد |١



 ورع لهذ) نوقتناممها

 0 ظني ىأ ( ةعاس االا

 وهف اع :يتاىأ (مهينأتن 0

 (ةتغب) ةعاسلا نم لاش ا لدم

 (يطازخإ ءاهدتم) أخ

 د ثء.م وهو ا-مامالع

 قاَعْدناَو !سو هيلع هللا ىلص

 عا:#ليقو ناخدلاو رمقلا

 ةرثكو ماركل اةلقوماحرالا

 مءاج اذا مهل ىاف) ماثللا

 شفخالا لاق ( مهاركذ

 هاركذ مهاىاف ريدقتلا

 مهتءاحاذا

 (نورظن لهث ١ خوسنملا

 الا 5 اراثكأ كوذكاذ ||

 نا ) ةعاس 0 (ةعاسلا

 هاحدةفزةأسن

 قاعدنا ايما ايل

 دف (ةتفب رهدتأت

 نم + نآرتلا 3 3

 ايلات" نأ ملكنا

 أ نف (مهل قآل
 ماسيق ) مب ءاح اذا (

 (مهاركذ ) ةعاسلا

 ةبوتلا

 مها ني

 ا
5 
 ظ
3 

 د
0 

 ةعاسلا نم نشا لدن 4 0 00 5 اهريعنو رظانب لهف 5 هع اسلاالان ور ظن لهفة

0 
 هْواَر 0 لعل امن طر هنا ىلع ا كَ ىركو هاةاءلاك 28 اه ا يطارشا ءاح دقو الا 0

1 
 اهئاراما دي ما كعب ةعاسلا م ١ ام نا 3 00 رهأر 5 ا ذا مهيأ ىلاإف 8 0

 لهخ# 3 لح وع هلوق ع ىوقتللا مهل سد ىاعت دنأ ىع معاوش سفن ,عانأ لقو

 ناعالا نع اودعت نذلا نيقفانملاو ن نا رث اك أ قع 0 ذب مهتأت ن | معان الا : لؤر رطل

 دد_مو ديعو همقف م2

 اهماق ةعرمسل ةعاض ةمايقلا ترع# 8 3 |امعالا د 7 1 كعاس !او ة ةعا املاالا نورطتد ال ىنعملاو

. 

 ةاشاو مهر 5 ىلع رهو رهؤوشت ةقغب مهتان ةعاسااف اونمؤي ماق

 ورظانت لهف أممس لاعالاب اورداب ماسو هماع هللا ىلص هللال وعر لاق لق نع ىبأنع

+ 8 50 0 0 1 8 .8 

 لاحدلا وأ ازيهمم ودو ا ادائم امو هوا يدم اضنعو)! ايعطم 0 امم ١ رقفالا

 ثيدح لاكو ىذمرتلا د ا ع او يع [ةعافلابو ف عاش ككاو رظاإ تكاع رك
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 طرش اهدحاو اهتامالعو اهتازامأ ىأ  اهطارشأ ءاحدقف قف ىلاعت هلوقو # نسح
 ةعاسلاالا نورظني لهف ىلاعتهللالاق دقو سوفنا1 ىف أطيتسم !سمأ ةعاسلامايق ناكاملو

 زك اهلا رشا ءايدعف ىلاقت اقف ةعانل اءانق فوك, .ىتما لاق الثاق نايف دَحَ عينان نأ

 ٍه نورسفملا

 ىطسولا اذكه هعبصاب لاق لسوهيلعهللا لص هللالوسر تيأر لاق دءس نب لهس نع |

 هلل 1و انآ تقائا لاق ةياور قو نيتاهك ةعاسل 2000 0 تارا
 ١ ناك لاق لقا نك ( قر اهدع هيمان نيكو نيناهك

 ىطشسولاو ةبابسلا مضو ىرخالاىلع امهادحا لد 1 قرم اا كب
 ىنعم لبق ىرخالا ىلع هده لضفك اتقيف ةعاما| سفن تدمي لاق ةياورىفو

 اسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نيباك ريس 0 ةعاسلاماقو ما_سو هيلع هللا ىلص هموم نيام نا دارألانا ل

 2 و 12 لاو نأ ن2 (قر) ةرراخلا كارق ىلإ ةراشإ وذ لقو لوظلا ىف قيءامالا
 ع ا

 يللا ب ىريغ نا كد ا سو 4 لع هللا ىلص ىنلا نع ايدح مكدحأ ا الا هناقو

 مفربذا ةعاسلا طارشأ نم + لات ةعان ١! موال لوش ملسو هب هناغ 1 ىلص هللال وسر

 ا 00 6 لاح رلا بعدو انز را وشش و رد ترو لي ٍرهظ» ف

 ء (ق) ءا_فلارثكيو لاحرلا لَو انزلا رهظيو ةياورىفو مق ة أسما نيس
 .٠ ع

 ند نا ماس وهيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق ةراره ا نامزلا براقتب نأ ةءاسلا طارشأ

 هللا ل وسر اني لاق هزار ىنأنع خو 7 لهخلا رهظيو هلا لهخلا تيذاو علا عثر

 ساءعىف ماسسو هيلع هللاىلص |

 مهضعب لاقو و لاقامهركف لاقام عمسم وقلاى سو ةيلعةللا ل صدتلالوسر |
 لاق هللا ل وسراب اذان

 رصع) لاقف هش 0

 اه لاق ةعاسلا نء ل لكاسلا نب 1 لاق هشدح ىذق اذ اذا ىّتح جك 1 لب
8 8 1 

 هلغا ربع ىلا الا دسو | أذا لاق امعاضا 3 لاق

 1 مهأ 0 م ءاحاذأ عميل ىلاف

 ةعاسأأ راظتاو ةنافاآلا تدرط اذأ

 مهل نبأ نك ىد 5  ىلاعت هلوقو #غ ةعاسلا رظتناف

 ا ةياورؤو و لتقلا ل لاق ج رهلا امو اولاق جا ره ارثكيو معلا قايو نييلاريغعو لقا صتخو ا

 | «قرإ) ماس وهيلع هللا فص هللا لوسر ةثعبو رمقلا ىادخ علل طارقإ م

 رك دنلاو



 ساحم نو رض اوناكنوقفانلا مه ( افن آلا اذام ملا اوتوأ نيذلا اولاق كدنعنم او>رخاذا <> كيلا ع 0 1

 م انوا الاب هلازوقليالو ؟ 1 كا ةر رودس 2 2 هما 000 5 0 هللا لص هللا ل

 ىلوال او !اف او>ر جل اذان ِ

 لاق اذام ةياعتلا نم سلا
 ءاروسالا ةهح ىلع ةعابشلا

 ٠ د عمم -

 نورمت# م نيققانملا ىدي كدنع ن ماو>رخ اذا قى ثكنلا مسا نه مهنه و 5

 اعل ىا# 1 1 لأ اونوا نيدال و !اق طل 00 اذاَو 00 نلوسسرلا سام أ

 : | هل اوقلي مذا امالمتساوا ءازهتسا ا لاق ىذلاام # انآ لاقاذام ةباصلا |
 هللاميط نذإإ كا ا

 ١ 0 0 1 ةحرا اك !نم اراختسم هنم مدقت ان ”ىقلا فنا مهلوق ن نم افنآو هن انواهت مهئالل 1

 هدحاأ - وم وأد 52

 وهحاو 0 6 "ىر هو لاقؤف 0 افذن وم اتقو ىنمع فرظ وهو بنتلاو تفنأتسا هلم

 (اودتعا نذلاو 00
 1 اونواهتو او 0 ةسا كااذإف 5 ” ,هءاوهأ اعلا هللا مط نيذ لا كنئاوأ اننا 1|

 را هلا امهاو ع
 د 3 ١ لوقوا ماهلالاو قيفوتلاب هللا مهداز ىا 5 ىده مهداز اودتعا نيذلاو © همالكب || 0

 ال١( ىدع) دنا 5 أ

 1 ا اهعاز تح مهاطءاوا مهاوقت ىلع مهنلعاوا نوقتام مهل نيب 3 مع وَ ,هاناو# ع لوسرلا ا
 م0 نارا 2 و هم ُ ا_رعو ةري_صت || مست ست 0
 | ماسو هيلع هل 0 نءاتفانا مم د برق تدع لوو نت ا

 مهانآو ) مده روؤءاصص

 1 اهاع مهناعأ ( مهاوش

 نيب 5 هاون ءاز> معان

|| 
 ىوش هو ندا اذاف ههركشف هيف ىلا برش لاق هعرا ديدص ءامزم قس هلوقىف أ

 ىلاعت هللا لاق هربد نم جرت ىتح هءاعمأ مطق هيرش اذاف هسأر ةورف تعقوو ههجو

 : ْ هحردأ هو>حولا ىوش لهملاكءاع اوناش اوةفتسي ناو لوشو مهءاعمأ عطقف امج 2ك

 0ث ( مهدو ١ مه ىعام

 (كيلا عقل نم) نيقفانملا

 ةمجلا موي كتبطخ ىلا

 | رافكلا ءالؤه ندو قع 5 مو و ف ىلا للا هلو دع بد نع ثيدح لاقو ىدذهرتلا

 َ او ب 4 م هنومهشالو هنوعي الو «كلوق ن نوءسل نوقفانملام هوو 1 كيلا مكس م 0

 8 و اك نيذلا نيقفا ا ءالؤه أ قع نع 5 ءادن لا رم او-رخ اذا ىدح 0 2 :ءالفاغتو

 1 دنا )
 كدنعنم اوقرشت م 3

 ْن دال نيقفانملا ىنمي (اولاق)

 ماعلا اوطعا ( ماعلا اوتوأ

 | نيذللؤم نيقفانملا ىنءي «اولاق كدنع نم 0 اذا: كمالك نوما دجاب كدنع

 وهو نآلا دح لاق ىذلا ام ىنمي 4 اهنآ لاو اذام في ةباعصلا نم ىنمي هي ملعلا اوتوأ

 هللاىلص ىنلا نا كلذو لتاقم لاق هتأدتا ىأ سمالا مالا تفنتا لاقت فانثنالا نم

 | :دوهسم نب هللادبع اولأس دحم-ملا نم اوحرخ اذاف نيقفانملا بيميو بطخم ناك ملسوهيلع
  كئاوأ : لئس نهف تلئسدقو سابع ن !لاق ماسوهيلعهتلا ىلص دم لاق اذام ءازهتسا
 | اوممس امم اوعفشي لو اونمؤي ماف ىتمي #4 ميبواق ىلع هللا عبط نيذلا ني نيقفانملا ىنعي

 دوعسم نب هللا دبع ىندي

 مالا اهءلعد# (لاقاذام)

 رينا ىلع ةعاسلا (اننآ1)

 هللا لص د# لاقاع ءازهتسا

 ) كءاوأ ) ماسو هيلع

 (هللا عبط نيذلا) مهن وقفانملا

 مهف ( مه واقىلع) هللا مخ

 ىدهلاو ىلا نواقءال

 رفكب (مهءاوعأ اوعبتاو)
 ةنامكلاو قافنلاو رسلا

 | ىئمملاو ىافالاو رفكلاىف قدا 0 مهءاوهأ وع باو 0 ممول ل هللالوسر ِ

 مهءاوهأ اوعبتا كلذ دنعف لقمت ملو مهفت ملف ىولق هللا تامأ قا عكا وكر انا

 | لب مفتالو 3 قفانملا نا هللا نيبال نينمؤملا ىنعي دك ودتعا "نس دلو 0 لطاملاف
 ١ * أ - أ - 3 - 84

 ىلاعت لاقف 8 أع , مقتل ىذلا ىدتملان ؛فدولا لاح نيب ىوهلا ةعباتم ىلع رصم وه

 موا ىعل 3 ىده مهداز.إ + نأد ءالا ىلا م هابا هللا ةيادع قع 0 ةها نذلاو

 هاا 2 اودع لح ونع هللا ن ع هنءاحام ماسو هيلع هللا ىلص هللالودو نم اودعم

 ىَحل 3 ها وشن مهانآو : ماع 1ع عم اناعاو مهيأ ده عم ىده كلذ مهدي زيف هوةدصو

 ف »اوشا باو معان آ ريح نب د.ء_س لاقو ىوقئااوهو هن عر -- مهقو
 هلل لوسر 2 ةوادعلاو

 ساق : هريس ايل ا مد (معداز اعلا (اودتها : سم 2 |[ و و 0 نذلاو) 6 1س هم دعا 1

 | 5 5 55 8 ا
 6م لاو مراخلا ب انثحاو 59 ءللا كرت مهءرك | لوش ءءاوش مهمهلا (مهاوش معانا و) تاينلاق اقدصتو نيدلا
 كرتو مسانلا لا_معتساب هللا مهمرك | مه اوشن ىلاعتو كرابت هللا مهانآ وخ وسذملاب ىده مهداز معانلاب اودتها نذلاو



 ان تت رك الكرم د لاا
 اذن لك (بع رنم ةرغغمو

 رانلا ف دلاخوه نك )هربخ

 ف1 ك2 كانا وتو
 ( مهءاممأ عطقف ) ةيابلا

 3 ِء
 لثك ةنملا لئماريدقتلاو

 رانلاق 5 دلاخوه ند ءازح

 تابثالاةروصىف مالكوهو
 0 هناوطنال ىننلاءانعمو

 فرى ردصم مالك كح

 هزيح ىف هلوذدو راكنالا

 لن ع ..ذأ هاو وهو

 ءوسهأ ناز ن نك هنر نمةنيب

 فرد 020 عدد 1 هلع

 رثوكلارم نم جرد ؟ةءبالا 59 اهمالا ءدهو مهلسعر مم ناحم رو مهرج رم روم ع ا 9 9 ١ ْ 5 !1ةراكاريوصت ةدايزراكذالا

 ىقحلا لسد ىوسإ ند

 1 او هاوهل عباتلاو ةئيبلاب

 اق ىرج

 راتلانسو

 ىلا ةنكلا نيب

 رامالا كلت

 عا اايلعأ قس الا

 (اهيف)ةنجلا لهالو( 8
 (تارقلاك ل 2

 ا رك ٌهلاناولأ نم

 امدلا ىف معونذل (ممرنم
 ( رانلاىف دلاخوه نك

 اهتم ََس جرخال و اهمفت ا الل

 ءام اوقسو) ل عدو أ اوهو

 (ماسا عل )ازاح (اميج

 هحصصم < تسحدمج هس

 ىناثلا نذادوأت هيف ةنملا ام م رامالا ءده نوك اماذ ا 0 اليوط اذه كعز 4 داك :

 ٠ تانغ 0 تارألا 0 اق مهلو 0 ىلاهتهاوذو دع هنع ىريغباا هاقن اذكه ا

 نا اننا رك د اديلف ةحالبأل ذا ةدلغا لهأ لوك امينا ىلإ ةراغا بورشملادعب |!

 ( نورثءلاو سداسلا ءزلا )

 : للف ةيرشالا مام موشال 0 كلذ :ىفو ام ريعو ل . ماع هعوو م كا طاطا

 || اهترازغ بجوباع فيصوتلاو اهصقنيو اهصخ 0 ,هعلاب امندلا ىف اهنم ذإتسيام عاوتاب
 ىَ 0 - 5

 86 مرنم ةرفغمول# سارقلا اذه ىلع ف:ع## تارُقلا لكن م اهق م هلو :اهرارقحأو
8 5 1 1 

 دلاخ وه نك هةر عده مهل ىا فود هر 56 ودعا ف ءهعأ] لع فاعع

 5 ةنارلا طار نم مهءاعمأ عطقف سم ةيرشالا كلت ناكم 3 اميج ءاماوقسو رائلاق

 ظ مكح نعاامادلا لَك

 1 "الدر ىدولا دحر د 7 رامالا ققشت مثر ا رد نيالا را لسلار رو ءأ ءالارح

 . ل ع -

 ةنللاىف نأ لاق سو هيلع هللا ىلص ىلا ن 01 هنأ نع ةيواعم ِس

 د ْ ناس سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاق 0 ىبأن ع 2ث 1 نسدح ثيدح ١

 ١ حرش ىووذلا ندلاي 0 مثلا لاق ةنملا راما ند لك لثلاَو تارفلاو ناحبجو

 | ثيدحلا ىف ناروك دملا ناعجو ناعم اماف نوعجو نو<# ريغ ناحعجو ناس ماسم
 .٠ ع .2 . - .٠ - .٠ 5

 ةصرصملار م ناعجو ةندرارم ناوسو نمهرآلا دالي 35 امهف ةنحلا راما نم اره نادللا

 0 ّ امهءضومىف باو_صلاوه اده ناعح ا_,هركأ ادد ناميظع نار امظو

 اذه مويلا ةدوحوم 2 ول ةنهلاف ةنغان "مي دنلم اهل ناو اهر هاظ ىلع | مما عب اوهو

 َّم ا اتاردلا مو ةنطا لهأ ءامرم ةل> د من رابخألا بنك لاقو ةنسل|لعأ تهدم

 لذدال قتلا نهؤملا ا ناف د : ممر نم 2 رقغمو هي ةدالاو كفل ل تورشفملا

 ىنملا نوكي نا مزالب سدا تاق ةرفغملا اذ مهل ن 00 هى عرفتملا د الآ ةنفملا

 تارغلا لك نم امو مهلو ىندملا نكت بيبرتلا ىضتشال واولانال مق ند ةرفغم مهاو

 مفرب او ةرغم مهلو ىئءملا ناوهو رخآ ب باو>حو املا مهاوخد ل ]_-.ق ةرفذم مهاو ا

 باسح هيلع بترتو اهلو 5 ناف امادلا فال نودرسشيو نول 0 لاكش. |

 6 راثلا ىف دلاغوه ن .ك ىلاءاهلوق دع هفباقءالو هيلع ب اه ال ا معلو باقعو ا

 ١ أ ةاودوحو' هم ند عرجت# ر انلاىف دلاخوه نك متادلا يقلل مدا ادعو وه ند قع

 م 2 ر ىدل مم د قدا اذإ 2-21 دره ه2 ملغ نحل دق كا ا ا امج ءامأ وقسو

 .٠ 4 5 تا هنأ مك ا . 5 تو علا
 ىعلب 4 مهءاعم |عطق ذر هاون رسس اذا 2 9 خس مهسؤ ر هورو تءئوو 0 مهمه

 ا ' جاحز "لا و اباوحلان همه لاقل 0 وهو ىم ع ءاءمالاو م ان نم تحر د

| 
 هن رند ةنسب ىل 5 ناك نأ لاق ىلا-هت هناك مدام ىلا عجار ر رانلاف دلاخوه نك هلوق

 ةريره لأ نع م ا عطقف انيق ءاماوةسو رانلاىف دلاخوهو 1ع ءوس هلنيز ا

 ١ 1 صاد قح مي جلا ذ دقنيو 5 مهسٌؤر لع تبدعبل ميا نا لاق ماسو هيلع هلل اىلص ىنلا نع

 هدر أ 2 006 مو ,مصلاودو ةيمدق ند اك ىح هفوح قام تاسدق هقوح ل
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 موقااالا )باذدعلاب (كلب

 نوزفاكلا ( نوةسافلا

 اورنك نيالا مهو

 هللا لس نع اودصو

 4 مي>رلا نجرلاهللا مسا :

 ساناااوف رص (هللا ليبس نع 5 ودص 5 رق ع دمعك 5 1 ا وقىف ن نبا نع ا 1



 انبرورلباولاق) باذعلاىلا
 اع باذعلا اوقوذف لاق

 َّق رفكب (نورفكت منك

 ولوأ ربص ام ربصاؤ) ايندلا
 تاقاد ةطاولوأ (ءدبلا
 نم (لسرلانم) ريصلاو

 مزعل ا ىلواي دارلاو ضيعتتلل
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 زخ نم بوث لوقت اك ضرءبتللال نيستلل لسرلانم هلوقىف نم ةيغفا نال لاق ىزارلا

 امال واد "حلا و لوقلا ادهو ل

 مهربص ةوقل مزعلاب مهفصو مهموق ىذأ ىلع كلبق نه لسرلا ربص اي ربصا هلق هناك
 لبق هنا ىرتالا هيف تناك ةلاع سنوبالا مزءااولوأ مهلك اببيالا مهضعب لاقو مهتامتو

 لسرلا ءابجت مه مزءااولوأ موق لاو توللا كحاضك نكتالو ملسو هيلع هللا ىلص ىننل

 نذلاكئاوأ محرك ذ كعب هلوقل ا رع ةساكع ع ماعنالا 5 ةروس ىف ى نوروك دملا

 ِِء ٍِع
 ءادعال ةرشاكملا اورهظاو داهلاب اوسحا نب شمه ه ىلكلا لاثو 00-2 هللا ىده

 ىلع تورو دلل معو ىعمومو تبيعشو طولو ّلاصو دوهو حون كيلي م لدقو هلا

 هموق عد ىلع ريص حو هتك مه لتاقم لاكو ءارعشلاو ىف ةارعالا 1 قسنلا ا

 هدلو دقف ىلع ريص بوقعيو لوةىف عاذلا ىلع ريض قمعاو رانلاىلع ريص مهارباو

 ع ,٠

 نبا لاقو رضلا ىلع ربص بوبأو ,روهساو بلا ىلع ربص فوتو هرصب باهذو
 هللا ص د عم مهف عئارشلا ناجحا ءسعو ىسمو»هو مهأ باو موب ه ةداتتو سابع

 اع ملسو هيلع |

 ١ هَ 8 ككل

 كل عرش
 | ضر ملهللان :اةشئاغاندجلا" 0 . الاس :دلا ناة مايو سو هلق لست لوس ا

 ذاو هلوةىف نسعتلا عسسل اع هللا 00 دقو ةسج نبءجا

 هلوقىفو ميم نبأىسعو ىسومو مهارباو ون نمو كنمو مهقاثيم
 لاق 1-0 كهيسناع 10 هالة ىوغيلا ىور هيب الا احوب هب ىصوام ندلا نم

 لاقف مهغلك ام ىنغلكن الا ضرب : ملواموي عن ءريصلاواههور مىلع 0 .هلاىلوأن م

 اند اوربص كن ريصال هللا و هتعاط نم ىلدداال هللا وقاول رلا» روع عل[ 000

 (ةوقالوز

 الا مو امدلا كرفكب © نورفكت م دك اع باذملا ويرد لاة 1
 | دجلاو تاشلا ولوا 03 لسرلا ند مزمءلاولوا ايتاوسان وا 5

 اما سل باحتازنلاو 3 0 - نيستا 0 5 0

 ا 0 ل كم 1 نو 1 علا لبقو يشعل وو ا حوت

 ا بوق»يو خذلا ىلع خيذلاو هدلو خذو رانلا ىلع مهارباو هيلع ىثي ىتح هنوب رضي اوناك

 |١١ هللا ىموهورضاا ىلع بولاو ني-'

 ش ا ةنس نيعبرا هتئيطخ ىلع عيب دوادو نيدهيس ىلر ىعم نا الكل اق نوك ردمل انا هلوق

 و ! مهسش | ىلع معه فار 5 ارو ىلب اولق #8 قاوهو ل_سر ' ]06 امه 5 ءاند ةقإ عا اذه كانك |! لاو تي دلل ىف 2ع



 بمال نهو اا مآ كت ك4 ا َّى مهنا 51 ما ا 5 ل ١ 7 ١

 رالا 7

 نيه لالضف كثلوا

 لو 4 نهقل جب ملو ضرالاو تاومعلا ٌقاح ىذلا هللا نأ اور ]ل وا 0 ةناقت 1 ا

 ىنعملاو زجل ملو بعتني |
 ءابلاو ردش بوقعي ةءارق هيلع لدنو رداق ىا 3 ىوللا نوم نا لع داق ِ ْ

 لب قءامونا لع لوشم هنا ىلادكا ان

 دوصقملا لع نا_هربلاك نوكي ماع هحو ىلع ةردعال اريرش 1 ريدق 0 لك لع د

 اورفكن ذلا ضرع مون و: داعملا تايثاب |يقَح دارا ايدل 0 ةروسلا ردص امل 2

 تاذعلا لام راخألار

 هنود نم هإسدلو ص برهم هلم ىجتالذا سلف هللا ىعاد | | ا

 أداه نم ةباحا نع اوطرعا ثيح 5 هلم هنوعتع 5 ءايل وا ا 5

 0 هإوق هنع باحا كلذلو اهزيح

 هك قحاب اذه سيلا هلوقم رعضم لوقب بوصنم «#«رانلا ىلع

 رطخ تحن قب وا هنم بتي ملام هيذخأ بنذب ىنأ نف مالسالا ماكحأ مسلع ترج
 اعف نا ىنمؤم مكحىف ءالعلا فلتخاو هبنذب هذخآ ءاشناو هلرفغ هتلاءاشنا ةئيشملا

 نع كريو مكبونذ نم مكلرفغي هلوق اولواتو رانلانم مهتاجنالا باوث مهل سيل موق

 مث رانلانم اوراجي نأ ماوث لاق ثيللانع ىكحو ةفين> وبأ بهذ هيلاو ميلأ باذع
 قمل لق شان نيب ىطقا اذا كاف كارلا ك١ نعد مئاهلا لثم بارت اونوك مهل لاق

 مهل ن ورخ آلا لاقوابارت تنك ىتتيل ايرفاكلا لوب كلذدنضف ابارتن ودوعيف ابارتاودوع نجلا
 مهلع ن نروكي اك ناسخ الاف تاوثلا

 ةنجلا نولخدي نجلا كاممّتلا لاق ىلل ىنأ نباو كلام بهذ هيلاو سابع نبا .لوق

 رذنملا نب ةاطرا 3 نوبرششيو نولكأيو
 امسنالاف لاق ناحالو مهلبق س

 ابق اوساو باحرو ضبرىف ةنهلا لو> نجلا ىنمؤم نا 0 نب رع لاقو

 وهو عجااوه اذهو سنالاك ةءاسالا ىف باقعلا

 ناو نحلل له بح نب ةرعظ تلاس

 نجل تاينلاو سادال تت ' نهثمطي "ل 1 ردو 2 لاق

 سدلف هللا كا بلال نمو #8 ىلاعت هلوقو ةنلا ىف ىندي

 هي كئاوأو» هيلا ١ نم هنوعتع | راصنا تعي 07 الها هيد نم كلن ردو 0 هنوقيف هللازحملال

 0 ف هللا ىعاد او.ح ّ

 ىعب ملو ضرالاو تاوملا قلخ ىذلا

 1 ىذلا ىلإ

 !اعت هنا ىندي  نهقلخت قلخا اد_ه ٌقاح ل

 ىن#ي 6 ىتوملا يح نأ ىلع رداقب 8 هنيوكتو هعارتخاو هعادبا نع زختم لو ميظملا

 نيه هيلع لكلاف هقلخو هعادب نه هيلع نوهأ توملادعب ءابحاو قل ةداعا نا
 0 ند ل هنأ ىلب 0

 دل 2 - هربدقت 1 هنق

 م ىذا 34 سلف هاوةوهو 0 تا ءاذخا 0

 0 ءذلاوه باذملا ١ ده ىندي 4 قحاب اذه

 (”ىش لك عملا لبر تحلل نوما يحناىلع

 نماتسم 0 1 3

 3 هل

 ْ قع © ضرالاىف ز رمح

 ' هللانا اوري ملوأ وه ىلاعت هلوق ** 6 نيبم لالضىف 9

 ؤ ]

 سعالاب تبيع لاقي و بوغل
 (رداق )ههحو فرعتملاذا

 لدي ريخ هنال عفرلا هلع

 رداق هللادبع ةءارق هيلع

 لاشال ءاماا

 نا ىلع ةب آلا لوأىف ىفنلا

 جاحزلا لاقواهزيح ىفامو

 اه اعاو

 ادىز نا تننظام تلقوا

 سرلأ لبق هن اكزاج متاش

 عوقو ىلا ىرتالا رداش هللا
 لك ىلع ةردقلل ةررقم ىلب

 ال هريغو ثعباا نه ”ىش

 يحن نا ىلع) م-ميؤ رل

 نال باوج وه (ىلبىوملا
 موبوريدق ”ىش لكىلعهنا)
 ىلع اورفك نيذلا ضرع

 سلأ) مهل لاق (رانلا
 فرظلا ب صانو (قحلاب اذه

 ةراشا اذهو رمتملا لوقلا

 اد (هللا ىعادسحتال نمو) ا

 (زمع سدلف) مالسل اهياع

 ََن هللا باذع نم تئاش سدلف

 4 (هتودنم هل سدلو ضرالاىف)
 (مالو 9

 كئاوأ ) هنوعفل

 نيب رفك ىف( نييملالض

 رافك اولعي ( اوريملو
 نأ ) ة؟

 نأ

 هللا نود نم

 «ايرقأ

 م

0 
 ٌقلخ ىذلا هللا . 5

 (ىبب !ملوضرالاوتا مسا | 1

 رداع نوهقلح ١ زخخاملو

 1 ءاعدتلا لصدم (اور ,فك نيذل ذإ اضرءبموبو ريدق ( تولاو ةامحسا نم

 لن( قطا .باذفا (اذه سلا ) مها لاقيف رانلا اولخ نا لبق (رانلاىلع ) نآرقلاو ملسو



 اوك نييبن ن ند كنئاوأ لاق ' دوس الاحر 1 تل 1 ,له ماسو هيلعدللا لص هللا لوسرىل ل لاَ اديدش

 ند ملسو ةنلع هللا ىلص_ ىن م. غرف 3 4 9 الف ) كير مسابأر 5 مهيلع ا 1 روسلاو الأ رشع

 00 ىدموم دعب نم اولاق 5 (22وم دعب نم نونا يمال اانموقاب اواق) معا (نيردنم مهموق ىلا اولو)

 د الدق هللاىخر سابع نبا 4نورمدعااو سداسلاءزجلا ١ نءوةيدومأ | ىلع ا تعم سا
 5 2 0101107 131011 11 15 ل ا 5 71 تا تت ب تدقق

 1 اولوؤ# لوسرلاريمخ وهو لعافلا ءانب ىلع ىرقو ٠ هنءارقنم غرفو متا هي ىضق اطظؤ#
5 5 7 1 

 ا مالسلاهيلع هللا لوسر اوذاو مهنا 6 اودع“ اع مهايأ ن نيرد ص 6 © نب ردنمد مه ىلا

 1 لزااباتك انمعسانا انموقاي 000 ارش فئاطلا نم هفرصنم كانغ دال ىداو

 اقةدصم) مالسلا هيلع ىسع

 بتكلانم ( هيدي نيبال

 : هلئأ ىلا (قملا كا ىدع)

 َ اا م 9 وعمساموا ادوهياوناكمهنال كلذ اولاق انا لبق 6 ىسومدعب ند ميقتسم قيرط ىلاو ) ىلاعت
 نم © , مقت_سم قير كاف 3 دياقعلا نم # مق كا هيدانإ يب املاةدصم : (هللا ىعاد اويبحا انموقاي

 1 ضب 3 0 مكلر رقعلا هن اونمآ و هللا 0 أوس >ا انموقاب ا عع 3 رخأ ا ماسو هيلع هللا ىلصاد < ىأ

 1 بادعنم ا راع الابر غغتال ملاظ خا ناف ىلاعت هللا قح صلاخىقن 1 3 ( ند مكل رفع هباونمآو )

 َ ةراحآلاو ةرفغملا ىل اع مهراصتقاب هنع هللا ىحر ا دوا مدحاو .رافكرت مت وه 4 مملا هنأ اذء٠ نمر كريو م كود

 | عشب داك ىتح نآر ملأ اوعع-+او ا رع هعاوس سو انني لو او هن ءارق ىلا

 هنعارق نم غرف ىأ #4 ىضق الف هعائم ىلع مهضر حل دش ند ضعإ ىف 8 ميضعل

 ا نيفوخ ناعالا ىلا مهل نيعاد ىنعي »ْن ردنم مهموق ىلا اوعحر ل هي اواو »
 / مال مماعا دعب 350 اسو هيلع هللا ىلص هلا!لوسر سحاب كلذو ةقلا م 0 مهل

 أ هللا ىخر ةفينحو لت (ميلأ

 ةاحملا الا مهل باوثال هنع

 لق و ةي الا هذهل رانلا نم

 وأو ىل إل ىبأ نب او كلام

 | اولقزخ هل مهقيدصتو هب مهنا دعبالا قيدصتلاو نآرقلا عامس ىلا مهريغ نوعا نارا دعو
 || كلذلو ةيدوهلا معيد ناكءاطع لاق © 4 اةدصم ىسوم دعب نه لزنأ ابان 0 ا ١ نعو تاقعلاو باوثلامهل
 1 ةيلالا كلا ند م ىجعل هيد نيبال 0 اقدصم ىسوم دعب نم لزنأ انت 5 انيومانأ | اول نولخدي 2 5 دءا_مكلا

 | قيدصتو داحوتلا ىلا ةوعدإا ىلع ةلقشم تناكءاسالا بتك نا كلذو ءامسلا نم ةلّزملا

 ىلع لزنملا 3 2| وهو باتكلا انكم ءاحورشنلا و ا - اعملاب ناعال او ءابب اللا

 ع

 نونبر شيونولك ايوةنجلا
 سن انهتمطي ىلىلاعتهلوقل

 ىدم 8 ض قد ها هيدا نيبال هش دعت وه كلذف كلذك ماسو د هيلع هللا ىلص دع لأ فلك | يعل

 را دس 0 8 م 2 م ا ىَط قى . 5 و مقلسالاا اند ىلا 1 ال دلل ا ا اا
 ىدمو م نيد وهو ق2اند ىأ ىدم ىبعإ 7 ىذز © ٠0 الع ) اسو هيلع هللالض

 هنال ماسسو هيلع هللا لص ادم ىتعي # هللا 1 اوجاع اي * ةنكلا قيرط ىلا ا
 0 ىنلا عرفا“ (ىضغق

 هنءارق نم ملسو هيلع هللأ

 : هيلع دمحم | ونمآ هتالص و

 ىلا اولو) نآرمااومالسلا

 اوعجر ( نيرذنم مهموق
 35 0 3 ع 8 0 نينمّؤم يموق !|

 مكبونذ مكلرفغي ردقتلاو ةداز انه ند ةغغا مي -ضعل لاق 03 ل بادع ن م رح 7 ) 5
 ع 1 2 3 7 0 8 ا 1 نآرقلاو اسوةلعهللا|لص

 رودس اذا مالسالا 0 ناكام بوبذلا نم رغقب هللا نا كلذو اهلصا قا ئه لبقو , 2

 لئاقم لاق اعيج ناو سنالا ىلا ثوعبم هنا ىل !ء ل كاد“ةب .الاىقو هريغ ادب. فصول

 اوسحأ ىلاعت هلوق تلق ناذ 6 هءاونمآو #9 هلبق ن 0 سنالا ىلا ابيب هللا تعش, ل

 ظفاي نك دا 1 ناعالاب سعالا كنك 9 لحدنف ها [آك ىف 9 هحاحاب 1 هللا نعد

 12 هك 2 كلذلف اهفرشأو ه.رومأملا ماسقأ مهأ ناقالا' قآل ذاعأا اعز تلق نيل

 مكبونذ نم كلرفذي 9 هعاونأ فرشأ هيلع فطعي مث ماعلاركذ بابنه وهف 0

 2 سس 7 ومص تم هن م جو 22 فقم 77533 0 ل لا علا
3 

 . انموفاياولا)هموقل نيفوع

 يتحول | اةدنصم موعد نذ) سس و هيلع هللا لص د2 ىلع (لزأ) نآ رقلا نونعيب تاك ةءارق (اباتك انععسانا

 دشرب (ىدج) ىموع اونمآ دق اوناكو ةاروتلا مهيدي نيباملهتءنو ماس وديلع هلا هللا يهد ةفصو دح وتاياتفاوم ا

 ملسو هيلعدتلا ىلص ادت (هللاىعاد اوسح ًانتموقاي) مالشالا وهو ءاضر نا عافاك وح نبدىلا (مهقتسم ان [للو ىعاملا)

 و (ميلا باذعنم مك (رجتو) ةيلهاجلا ىف مكبونذ مكبر مكل رفعي (مكب ونذ نم كر هباونمآو) دي>وتلاب



 هك لع دعم ( نآرشلا نوعا

 لوسر لا وا ١ لاا # ءو ريضح - ل ول ىنمملا لع ةاوع لاح # نآرقلا نودع دي 2 ' |

 ىوعستل | ضع مهضعل لاق 3 اوتصنا اولاق ا

 1 مك 0 كس ا تا 7 نانا لاو ادددش اطغل م هللا لوسراب تاو تاكأ |

 كنان ع سوو هيلع هللا لص هللا لوسر زرت 8 م لاق قحاب مهيب تدضقف كلا اوكف | 1

 ملا 59 ند 0 اهيف ةوادا عمم هللا لوسراي تاق ك1 كءم له لاقف /

 دؤعسم ننا نأ نا ةداتق لاق روهط ءامو ةيبط 00 لاقو 1 كيد ىلع تيبضف 1 ْ

 هأع 3 كشاف نإ

 هل ليقف اورهظا لاق مث مهآر نيح هوعزفاف طزلا نم اطم اخويش ىأر ةفوكلا مدق 1

 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا اوؤرص نيذلارفنلاب 0 لاقؤ طزلا نم موق ءالؤهنا ١ ١

 تايفالخاهباتكىف قهيبلاهركذ فيعضرقلا ديب قضوتلا ثيدح تاقنحلا ةليل ماسو
 ىتنلا تحصل اه دوعسم نا تاقلاق ةمقلعن ع 0 ىذلاو اهلك اهنع نا هدمناسأي ||

 ا هللالوسر 3 انك ات كل قل انم هيعحام لاند م نا ةليل ملسو ةيلع هللا لص

 1 لعاوأ ريطت راق انلقف باعشلاو ةيدوالاىف هائسعل 8 هان دقففةيا 8 ماسو هيلع هللا ىلص

 تأرقف همه تبهذف نا ىعاد ىنانأ لاق موق تاب ةليا رسب انتبف كدحين ملف كانبلطف |
 1 لكمكل لاف مالا داو مهادبت 0 مهراث اناراف اب قلطناف لاق نآرقلا مهيلع

 لاّقف مكباودل كفلَع ةرعإ كو ع 505 امرفوا مكيدأىف ع هيلع هللا مسا 8 مظع

 ةياورقداز نا ماو ماعط امك أمهم م ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 | هاوقندي الا ريسفت اماو 6 هع ىف مام هحرخأ 3 نح نم اوناكو ىعشلا لاق

 تاطخخا كنلآرانف ص داو كا ا كف ملا اكد اخو ىوعلا ملسو هيلع هللا ل

 ارفن دما

 ا 2 اوناكنورخآ لاقو مهم و5 كا داك هللا لو_سر مهل نيييصت ند ند

 ىورو نآرقلا اومعسا نيذلا ةعددلا نم ةعيوز ناك لاق شيبح 3 رز نع ىورو

 فنصو ءاوهلا ىف اب نوريطي ةمجأ مهل نم فنص فانصأ ةثالث نما نا

 | كئاوأ تأ موضع لكفتو نونعظيو نواح فئنصو بالكلاو تابيكلاروص لع

 لاو دوهلا ممقف سنالا لدم ةريثك لام نآاىفو اولاق اولساف ادوجع اوناك نما

 ْ ا نآ رقلا قاحو ردقلاب لوش ندو ةعدترم را ىو مانصالا هدم معو سوح 3

 0 نبا لئس نوفاكم لكلا نا ىلع ءالعلا نم ن دعا قطو عدبلاو بهاذملا نم كلذ

 دومي هنأ لمتح لبقو نآرقلا اورضح الف ىنعي نآرقلا ىلا دوءي ريتلا # هورضح

 ا 4ع اع هللا ىلص هللا ل لو_سر اوريضد> ا ةا ىنعملا نوكيو ماسو ةيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع

 مهلا و كسأ ضعبأ مهصعل لاق ىعي 0 اوتصنأ اولاق 9 2 نا هلأ عاوسا لد ماسو |

 | ةعبس اوناك سايع نا لاو رمنلا كقئاوأ 5 0 جاو نحل نه

 ا كابدقف هللالوسراب انلقف ءا رح لقا ند ءاحوه اذ 1 ازهصأ | الفموق اهم تاب ةلمارسشب انتيق : ْ

 ىراص ١

 لوسرلاىأ (هورضح الف ) 4 فاقحالا ةدوسا) مالت 11 1-
 0 و هيلع هللا ىلص

 ثدح هنم اوناكىا نآرقلا

 لاق ىأ (اولاق ) نودم-“؛

 ) كالا ضعبل مهضعإ

 ىور نييقسم اوتكسا
 عمسلا قرتست تن اكن نا

 اوجر ءاىسلا تسرح 1

 ًايئلالا انها | ولاق بهشلاب

 رفن ةعيسس ضروف ثدح أ

 1 فارش | رم ةلسنرا

 مسه ىونيي وأ نيبيصن
 اوغاب تح اوبرضف ةعبوز

 ىداوىلا اوعفدنا مث ةماهت

 هللال وسر اوفاوذ ةاذخت
 وهو ماسو هيلع هللا ىلص ١

 ىلصي ليللا فو ىف متاق
 اوعقحاذ رحفلا ةالصىفوأ
 نب ديمس نعو هنءارقل

 هللالو_سر ارقام 7
 ىلع ماسو هيلع هّللا ىلص

 ه0 هالو
 كد اورد هنالص ىف وان

 وهو نيديعسم اوذقوف ا

 مهعاقساي هللاامئاف ىتعلا 0

 هلوسر سعأ هللالب ليقو
 ملع رهو ندا ردت
 مهنم ارفث هيلا فرصف

 ىلا لاف

 ىنعبتي نف ةليللا نا ىلع
 الا اوةرطاذ انالث اهلاق

 عا و ع
 ارقا نا ترسما

 هللا ىذ رد وءسم نءا هللا درع

 . نحلاةليل 5 يضم ملاق هنع

 قع انقلطناف ىر رع دجلا

 اطءل تءعمو نآ رقلا تلا م كيلا ا دوعأ ٌقح هئم ج 01 لاقو اط+ ىىل 1 نوحتلا تءش: ىق 2ك لم تكا :

 ١) وئصنا) ضعبل مهضعب لاق( اولاق) ل نا 2010 اسو 4م اع هللا ىلص ىذ ١١ ىأ (هورضخلال) 3 نا رقااةءارق كا( نار ةل|نوعقسي)



 059٠ 25-  (نورششعلاو سداسلا ءزجلا)
 سنوب حلاصلا لجرلا ةيرق نمأ ماسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاقف ىونين لهأ نم

 ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقفىتهنب سنوبام كنردبامو سادع هللاتف ىتهنا

 لبقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سادع بكف ىن انأو اب ناكىخأ كاذ

 مهءاجالق كيلع هدسفأ دقف كمالغامأ ةعس سد ف نبا دحأ لاقف لاق همدقو ههددو هسأر

 ادت هيمدقو هيدبو لجرلااذه س ا لق 2 كلامسادعاي كليو هلالات سادع

  كحمو هلالاقف ىنالا هماعيام سمح ىنريخأ دقل لحرلا اذه نم ريخ ضرالاىف ام

 هيلع هللا ىلص هللالوسر نا مث هنيدن٠ ريخ كنيد ناذ كنيدنع كفرصيال سادعاي

 ناكاذا ىتح فيقث ريخ نم سمي نيح ةكم ىلا اعجار فئاطلا نم فرصنا ملسو

 نِهلا نىدصاق اوناكنيبيصن نجح نم رفن هيرف ىلصي ليلا فوج نم ماق ةلخن نطس
 نم غرف ا“ (إف هلاوعجساو بهشلاب اوهرو ءاعسلانم 5 قار راسأ ن م اوعنم ل نيح> كلذو

 - مهربخ هللاص قف نأ رقلا اوعمسال اواحأو هءاونمآ دقو نرذنم مهموم اولو هنالص

 . ةروس ىف قاسو رشآ لوق ةيآلاقو نطانم ارفن كلا انفرصذاو ىلاعت لاف هيلع

 | وجر اهل ن نحلا نا ٍىددو سابع نبا ثيدح نم نيد 3 جرح ثيدح وهو نا

 مهو نيبيصن لكل رع قب كني لو ناك نا فرد نإ رس نسلبا كعب تهشلاب

 نابصشلا ىنب نه منا انغلب ةزج وبأ لاقو ةماهت ىلا مهثعبف معاداسو نا فارشأ
 انممس انا اولاق مهموق ىلا اومحر الف سيلبا دونج ةماع هو اددع نجلا رثكأ مهو
 مهوعدبو نجلا رذنينا ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ىعأ لب ةعاج لاقو ابجت انآرق
 لهأ نم مهو نسا نم ارفن هيلا لجو نع هللا فرصف نآرقلا ميهيلع أرقو هللا ىلا

 ١ ىلعاأر ارقا نا تما ىبا هءادحال ماسو ةيلع هللا ىلص مللالوسر لاقف هلمهعجو ىوندت

 ١ هللا دبع هعبتف ةثلاثلا مهعبتتسا مث وقر طاف مهعبتتسا مث اوقرطاف ىنعبتي_ مكيلف ةليللا نمللا

 || انك اذاّتحن انقلطنا لاق ىريغ دحأأ هعم رضح مل دوعسم نب هللادبع لاق دوعسم نا

 | امك طخو نوجا بعش هللاقب ابعش ملسو هيلعدتلا لص هللا ىن لخد ةكم ىلعاب

 محتفاذ مهدلع ماق ىتح قلطناف كيلادوعأ قدح هلم 3 ردعال لاقو هيف سلحا نا ا

 هللا ىن ىلع تفخ ىت> اديدش اطغل تءعمو ىوبم روسنلا لاثم ئرأ تاعدف نآرقلا

 مث هن وص عمسأال قح هنيبو ىنيي تلاح ةريثك ةدو_-ا هتيشءو ماسو هياع هللا ىلص

 مهنم ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر غرفف نييهاذ كاكا عطق لثم نوءطقت اوقفط

 نارا ر] م تيمعدفا هلا لوسرأب هتلاوال تلقف تك للاسقف. ىلا قلطناذ ريتا عم

 مل تخرخوإ لاقف اوسلجا مهل ل وقت : كاف م نرد دع نال كالا

 !؟ ل2 الاغر. تيان ممذ تلق ا 1 ليل مث مهضعب كفطخمب .نأ كيلع نمآ

 مظعلكب مهتمتف دازلا عاتملاو عاتملا ىنولأس نيبيصننج كئلوا لاق ضن 1 مهيلع

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىهتق انيلع سانلا اهرذدش هللا لوسراب اولاقف ةرعبو 2

 مهنا لاقف مهنع كلذ ىنغيامو هللا لوسراي تاقف لاق ثورلاو مظعااب ممسألا ماسو

 موب اهبح اهبف اودجوالا ةثورالو لكأ موب هل هيلع اودد والا امظع نودحال

 2 كككا))



 4 قاقحالا ةروس) هه مو قع 0 10

 رافنا همجو ةرسثعلا نودرقنلاو كيلا مهاتلما 5 نان م 2 كيلا اف رصذاو |

 انه طدد كف ١١
 مهل عفشت اين و هيلا 1 ١ مهاوش نوذكي ىفعإ ا ذاو و لد و نع هلوق ع 2

 ةيآلا © نا نم ارفن ||
 م26 كاذىف ةصقلا ركز اجد ْ

 1 تام ال نورسفملا لاق |
 نم همك و هءريصطنو هطوع 1

 هنايتس ىف ناكو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع بلاط
 ما-سو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر دحو تام املق هذؤي

 ىورف هموقنم ةمئملاو هل ةرصنلا فيقثنم سقلي فئاطااىلا جرف هموقنم ةشحو |
 هللا لوسر ىهتنا امل لاق ىظرقلا ثبمك نب دج نع دايز ن دز نع قء“ | دع ١)

 مهفارشأو فيقث ةداس دئموب رهو فيقُث نم رق اد فئاطلا ىلا ماسوهيلع هللاىلص

 ى نم شير رن م ا مدد ريغ وش بييحو 5 قوعسم ف 1 او 2 مهو |

 ماسيقلاو مذا ذل ىلع د م هلع اح 3 مهملكو هللا لا مهاعدق مهيلا ساي هج 1

 ع . ع : -

 كلسرأ هللا ناك نا ةلكككلا باي طرعوه مهدحأ هللاقف هموق نم هفلاخ نم ىلع هعم
 ٠ عا 2 -
 ا اشعل لاقو كريع هإسرب اد هللا دحو ا ح اللا لاقو

 تدكداو مالكلا كيلع 5 نأ ارطخ مظعأ تنال لوش ام هللا نم الوسر 1 1

 1 عا ند ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماو كملكأ نا ك 5-5 8 هللا ىلع بذكت

 ارد متلعفام متلعفذا ماسؤديلع هللا ىلص هللالوسر مهللاقف فرقث ريخ نم سئيدقو

 ملف هيلع مسرحنىف كلذ ديزيف هموق خاب نا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركو ىلع

 سانل اهيلا محاد هد نو تلو هلومسإ اولع 3 هدم + د مسإ تس كد اورو اولعف

 هع ناك“ عمو فقل ءاهفس 5ك م 0 هف اره و ةعسر رىبباةمسشو هب هع 1 ظ احلا هؤلأو

 قلام نايريو هيلآ نارظن ة ةهعمر انباو هيف 00 بتذنع م ةليح لظ لأ كمعف مهنه

 . ا 0 5 : َ 0
 اا ىب نم علا ةارملا كلت ماسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر قلدفو فد ءاهقس ند

 م>رأ 0 الا ىلع ىناوهو ىتايح ةلقو ىنوق فدض كيلا و أ
 رادع مهجتي دك للا قلك نم ىلإ نايا نيييدتنملا 5و تنافر

 نو ىلعسوأ كتيفاع 0 ابا ذلف كضع لع كلبا ناني مل نا ل

 ىب لذ نأ نزع عا داو ايندلا عأ هيلع ملص واتاملظلا هت قرشأ نيذلا كهحأو

 ىتعلا كل كطط» ىلع لحضوأ كيضغ
 مارصنا ميا انذلع ١ وعدف امهجر هل تكرحتقلام ةعسر

 اناا
 دح دلال نسادع هل لاش

 لكي هإلقو لحدحرلا كلذ ىلا هد بهذا م مث قيطلا كلذؤ هيو تبنعلا م نم اْطَق

 هيلع 0 هللال وسر ىد نيب همضو تح قيطااب لبقأ 7 كلذ سادع 0 هنم

 :ذ لكأ مث هللا مسب لاق هدب ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسر عفر اذ اف لكل لاقو 3

 هللا هللا لوس ر هللاقف ةدلبلا ه1 هلوشام مالكلا انهناهتلاو ,لاقمن ههحوىلا س

 م !ةكيالا ةوقالو 0 52 ىدح

 لدحرا و ىف ارصصتاب 1 لاق 2 كئدامو سادعاب تنأ داليلا ىأ نم ماسو هيلع 30

 2 سه" 1 اشر اك

 ١ نثلءادنأ ةملك كملكأال

 1 4 0 .٠ ع ع

 3 ىبا مهللا لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نام انطا ا كن اجا ن م انقل ادام اهل لاقؤ

 ظالما

 انفرصذ'و) بذكلا هللا ىلع

 كيلا مهانلمأ (ارف كيلا
 رقنل او كوح م انليقاو

 (نذلا ند) ةرسثعلا نوذ

 6 نيبيصن

 ( ارفن كيلا انفرصذاو )
 ند) ةعاج كيلا انبحو

 هر مهو (نذ ْط ا داع ل



 وصن ذا ( هللا كلل 0 اوناكذا ١ هنم ليلقلاوهو ءانغالا نم 0 نم 5 ) 00 ند يدا الو (
 ع

 , اوناكام) م لزتو / م قاحو ) كلذ ىف فورظلا ا ابلغ ثيحو ذا نا الا هيف هنءاسا دوجولهف هتنرض

 ٍ 2 3 1 8 كَ 00 0

 الها ) مكلو>ام نكن دقلو ) هإوش أديد مهداز 86 دكم اناخككل كيضرع ادهو مهما نمسا ءازح (نزرح

 ( نوعجرب مهلعا تايآلا انفرصو ) لاق كلذلو ىرقلا لهأ دارملاو طول موق ىرقو دوع رخ وحن (ىرقلا نم )

 الهف (الولف) اوءحرب ىلف

 ' انان] تقوى هتيرض اذا كنال ءاسأ اذا ةترضو هنءاسال هتنريض كلوقف فرظلاو لئلغتلا ىرع ىرجو ىنغأ

0-> 
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 ل
 ل وش
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 الا ىلا نايغطلانع نوعجرب --7:5882- مهلماربملاعاونأو 4 نورسثءااو سداسلا ءزيملا ل يجحلا هيلع انررك

 #0 هللا تايآن نودححم اوناكذا 0 ليلقلا وهو ءانعالا ند 6 مهآدئفأ الو
 وانا ن.ذلامهرصن (

 (ةهلآ انابرق هللان ود نم

 هللا ىلا هءبرقتام نابرقلا
 م مهوذذتا أ ىل اع

 هللا ىلا 0 ابرقتم بها

 هللادنعاب وادع / ؤهاولاق
 2 ع
 ودحنا ىلوعفم دحاو

 فودذحم نيذلاىلا م>ارلا

 هل [ىتاثلاو مه 0 0

 :م لب ) لاح انابرقو

 مم رين نع اوناغ ) مهنع

 اوناكامو مهكفا كلذو )

 ىلاةراشا كلذو (نورتغ

 نص
 و

 مهلالضو هلا ةرضلإ عانتما

 مهكفارلا ا ىأ مهنع
 اهايا مهذاخنأ وه ىذلا

 ١ ممارتفاو مهكرشةرعوةهلا

 ( هللا تايآب نودحجحب

- 

 ٍِ يم

 002000 0307 تاج ماع تنتك تقاطع ١ كنف ادهن 0

 ع

ن الولف ف ,هرفك نع # نوءحرب مهلعل #3 اهريركت © تايآلا ْ
 : اودختا نيذلا مهرمص

 ' هللا ىلا مهب نودرقت نيذلا مهتولا كالهلانم مهعنم الهف « ةهلاانايرق هللازودنم |

 22 اوجفب 0سم ب95678 د نون ام 121 كاكا 213

 | مهلانيبوىنعي 6 تايآلا انفرصو لف كلذب ةكم لهأ فو نِعلاب داعموقىرقو ماشلاب |

 نورتش اوناكامو ف كفالاوذىا كفالا

 باطاللا 3 ىرقلان م مكوحام انكلهأ دقلو 00 ءازبسسالا لددس ىلع هتويلطي اوناك

 ١ فيضاام ىلع بتسمع مكملانا ثيحنم ليلعتاا ىرحم ىرح فرظ وهو ىنغا امل ةلص

 'انكلها دقاوؤ#باذعلا نم *# نؤزهتسي هداوناكام مسقاحو 8 ثيح كلذكو هيلا

 'انفرصو 8 طول موق ىرقو دوم رجحك 6 ىرقلانم وه ةكم لهااي # ركاوحام

 'فوذ#لا لوصوملا ىلا عجارلا دنا لوعفم لواو هللادنع انؤاعفش ءالؤه اولاق ثح

 ىتمع هناىلع هالودفموا لاح انابرقو ةهلآوا ناس فطءوا لدد ةهلآو انابرق امهءنانو

 | اودقسينا عنتماو مهرصن نءاوداغ # مهنءاولض لب 8 ءارلا مضب انابرق ”ىرقو برقا

 | مهفرص هرئاوه ىذلا ذاختالا كلذو « مهكفا كلذو 8 لاضلاب دادتسالا عانتما هب

 مهلوقىا مهكف آو نيكفا مهلعجىا مهكفاو ةغلابلل ديدشتلاب مهكف !'ىرقو ٠ قا نع

 اوناكذا + أيش مهنع كلذ ىنَغأام باذعلا مب لزن امل هناىنعي ه# ”ىثنم متدتفأالو

 ىذلا باذعلا مهب لزنو ىنعي ه# نؤزوتسي هب اوناكام مب قاحو هللاتاي آب نودحح

 ا طول مون ىرتد ىهو مودسو رجح ١ ىهو دوغ رايد كرت انكلم 8 0 لهال | 0 مك : 0 0 اكل َّح 3 5 . ١

 ملا
 اوءجرب ملف مهرفكن ع ىنمي * نوعجريمهلعل وله ديحوتلا ىلع ةلادلا لئالدلاو 39

 نيذلا مهرصن وه الهف ىنمي 6 الولف © رفكلا ىف ميداعو مهرفك ببسب مهانكلهاف |
- 
 |١ اهسدامعب نورة ةهلا مانصالا اودذتا مهما ىئعل ُ ةهلا انابرق هللا نود نم اود ْ 2

 لب ىنعي © مهنع اولض لب * ىلاعت هللا ىلا ه. برقتام لكن ابرقلاو ىلاعت هللا ىلا |

 معذك ىندي مهكفا كلذو مم باذعلا لوزت دنع مهعفتت ملف مهنع ةهل آلا تلض |

 ْ # نورتش اوناكامو © هدنع مهل عفشتو ىلاعت هللا ىلا ممرقتاما نولوقي اوناكىذلا |

 | «ىنعي) نم مكلودام انكلهأ دقلو ) باذعلا نم نؤزبم ( نؤزّسي هناوناك ام ) مم لزن ( م قاحو )

 نوعحرب مهلعل ) مهانكلهأ نمل ًُك ذاهلاو ىهنلاو سحاالاب كانآلا اني ) تالا انفرصو ( كى لها ب ( ىرقلا

 هرقن انابرق (ةهلآ انابرق هتلازود نم) اودبع ( اذا نيذلا ) مهرصن الهف ( مهرصنالولف ) اوبوتيف ,هرفك نع



 باطالاو و منك اسمالا ىرتال مه رب يغرك اسمالا 'ىشىربال ىأف اخو ةزجو مع |! ( نك اسالا ىرلا صا) ع

 لم عز رت كلذ لث ىأ ا - (نيهر 4 موقلا 01 0-0 ىزحن كلذك) 2 نغىنار

 قرش ريد وهو عمر 2 8
 أ ءايشالا ىنمع هناذ َه ”ئذ ل 0 ءاربلا نوكيورخأت الو مدقتيالا يطق ءائؤ 5 ن 0 لكل ١
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 ميه ربانع(خ)هنر وعى رتناةيهار 17 ديبهعمجف نيكلا خلساماهتهو ونيئاسلا ففصن .ةغلمام |

 طاربغب) ناع الا نع (ضر ,الاق ن زوريكتشست

 00 ماكو كن باس ل

 يقاس, بوقعيو سماع ناو ريثكن ا را ه مويلا 0 وو 2 مهل لاش

 5 مئايط ع نيتققع دل رمو اهب نآرق اهو د ودمت © هر ا أرق ريثك نبان نأ ا

 0 اهنم مل ىق باق 5 اهب مارا 3 اهئافشساب ؟ ايندلا مكتايحىف ف ؛ ماذا

 ضرالا نودبكتست ا هد روف دقو ناوهلا 4 نوهلا باذع نوز :< مودا زف

 نوةسفن م قىركو « هللا ةعاط ٠ نع قوسفلاو لطابلا لاك 31 تاس 0

 د

 مهل لاقبو اهنع مهل قشكف ماج أ ِ رانلا ىلع اورفك نيذلا ضر ,عإم وب و 8

 تاذذالاو تايبطلا نم ركل ردقام لكنا ىنع## 0 . متءتق-|وايندلا مكتابح فم كتايبط, ميهذا##

 نوزحنمويلاو 8 ازد ا مكظح ءاقشسأ دعب مك قب قد عج و ”و ايندلاف 0 3

 متتك اع و قحلاريغب ضرالا فن ودك ربكتست منك اع ا يلد كلا ع اوي« نوهلاباذع |
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 نون نأ لققحمو عفر رتلاوهو ران كتسنالا ارهردأ نب اب باذعاا اذه قاع 3 نوقسفت

 حراولا لع 5 ناثلاو بوإقلا لع رش لوالاو ىداءملاوهو قسفلا ىناثلاو ناعالا نع

 ه6 لصف ج--
 نوهكلاصلاو هءاج أواسو هيلعهّلنا ىلص ىنل ارث 3 تابيطلاب عتملاب نيرفاكلا ىلاعت هللا وامل ١

 لع 0000 َح اآلابا وثءاحرام .دلا ىف تادللا بانتحا ه باع

 تلقف هنحف 3 دو ريصح لامر ىل 0 وه اذا ماسو هيلع هللأ ىلص هللال وسر

 ًايش هن تيآرام هللاوف تننلاق من رف تسلخل معن لاق هللالوسراي س 18 5

 عسو دقف كتم 1 0 يي الا دكلادرب

 موق ك اوأ اطل نا تأ كشخفأ ل او اق مث اس لاح ىوتساو هللان 50 مرو رل أو

 تلا ع نع قو هللالوسراي ردنا تاع ايندلاةاملاىف مهاييط مها ت هل

 ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر صضق ىح نيعب اندم ليدوب ريعش زيخ نم د لآ عيشام ||

 نأالا ءاملاو رقلا نادوسالا وهاعا ران همف دقونام رهشلا انيلع ىناي ناك تلاق اهنع (ق)

 ىل-
 ع

 اع

 لالهلا مث لالهلا مث لالهلا ىلا رظننل انكانا تلاق ىذا ةياود ىف ميعللاب ىتؤت ١
 ةو ع لاق ران ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تاسأىف دقوأ امو نيرهشىف ةلهأ ةثالث |

 هللالو_سرل ناكدق هنأالا ءاملاو رقلا نادوسالا تلاق مكشيعي ناكاف ةلاخاي تلق
 هللال وسر كان ( هر را وناكف ادم 3 ١ تناكو را صنالا ند 0 ماسو هي هيلع هللأ ىلص

 ةيلع هللا لص لانوس نك لا سايع نان ع | 2س اهمامل نم مالسو هب ةعلغ هللا ىلص

 ريعشلا زي مهذيخ رثكأ ن ناكو ءاشع ن زودجلال هلعأو اي واط كعبأ اتتملا ىلامللا تيب دا ملسو

 ع
 تقفحا دقل ماسو هيلع هللا ىلص هل هللالو_سر لاق لاق سن ا,نع هلو ٍىدمز ريل | ةحر 0 ا

 0 م ع
 قول نم نوبالثأ ع ىنادقلو د>اذؤ ملام هللاق و دحأ ف2 ملام هللا

 دقل لاق ةرير 5 نع (خ مل الب طبا ىراوب ”ىث الا ماعط لا

 0 «( لارا (١ نورس هن عوز كل 3140فل (نل

 | سراف ىلع

 00 نوبذعي ِ راثلا لع اورفك



 ثعبلاب (هلا دع ار اعلا وهّللاب (نمآ) كالهلاةقيقحال ناعالا لع ضيرحعلاو ثحلاهيدارملاو روشلاب اا (
 ميج نذامأل أ ( لوقلا مهلع قح نيذلا كنئلوأ نياوالاريطاس أ الا) لوقلا (اًذهام)امهل ( لوقف 0 قدص(َق

 نيرساخاوناكمماسنالاو تاتسالاةروأ ١ نا نم مهلبقنم م) تضم ه4 مم رقصح (تاخدق) مئأةلجىف (مأف)
 ا ١
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 ا | 0 1 هولا 7 وهو كليو هلنالوش ىا نمآ كليو : ناعالل قيف وتلاب هثيغينا
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 5 و5 رول كح
 71 ) ا 5 9 : ١ 4 ” نياوالاريطاساالا ادخال 0 نأ 0 0 لع فاخام ىلع ثا

 دريوهو رانلا لها مهناب 5 لوقلا مهيلع قح نيذلا كلوا ل اهوبتك ىتلا مهليطابا
 ءازح نم بتارصو لز زانم

 ه١٠السال ناك نا هنع بحدقو كلذ اهلهأ نم هنا ىلع لد هنآل نورلا دبع ىف لوزللا
 ال7 راع لجأ نسوأ ناب سنالا و نا ف ةنملا باح افعل 0 مهلبق نم تاخدق 1 ىفإ# ' قلو ريا ن م 1 00 9 0 .٠

 ءاحدتو 00 :اءاو || نيقيرفلانم © لكلو وه فانثتسالا ىلع مكمل ليلعت © نيرساخ اوناك مهنا متالل |!
 اانلاو تاعرد ةنخلا اواعام لجا ن مو ارسثلا وريخلا ن 7 ا ءازح نم 56 اواعام تاحرد 0

 ".لققلا دسبو لغتلاكرو اهءازج أ مهلاعا ميفويلو اذ بيلغتلا ىلع تءاج 09 ةبوثملا ف ةبلاغ تاحردلاو
 ءانإب ( مهلاعأ ميفويلو ) سقت  نولال هوز نوناب ام ناو لاسكلاو ةزجو ناوك نارك نيو كلانا
 مهو 0 ثعبلاب ىأ #« قح هللادعو نا ن مآ كليو 0 هل نالوشو هيلع هللاب ناخرصصتسي 7

 مهفولو 6 (نوملظبال سايعنبا لاق *# نياوالا ريطاسأ الا 8 هيلا ىتوعدت ىذلا أ هي اذهام لوقيف ١
 قوت هملظإالو مهلاعأ مالسالا ىلا هناوعدب ها أ ناكو همالسا لبق قيدصلا ركب 0 نجحرادعف

 ريداقم ىلع م هءازد 3 ىح شرق حا مماشمو تمكن , صاعو ناعدح نب هللادبع ىلاويحجا لوقو ىبأي وهو

 تاوشلا 2 مهلاعأ را نب ا َّق 01 لزن دق نك نا تركت نولوش اع مهلا

 ادار اعنا م بطخف ةيواعم هلمعتسا زاحتلا ىلع ناورع ناكل لق كهام نب فسوب نع © 3
 فوذعع ةقلعتم ماللاو ودل لاق ًايشركب ىلأ نب ند رلادبع هل لاقف هل عيامب ىكل ةيواعمنب ديزير 5 ل

 كيلع هللا 53 (كليو) لاق ىذلاو ةبق هللا ل ىذلا اذه ناوسع لاقف هيلع اوردّش : ملف 1 5 ٍلخدف ظ

 0ك نم كاد 7 00 ءااش انف هنلازلا ام تاس ارو نمر يشن تاق اكل فأميدلاول
 نا ) نآرقلاو مالسلا ةيآلا نم دارملا سيل هنا مصل | لوقلاو ىتءارب نم رونلا ةروس ىف هللا لزنأ
 (قح) ثعباا (هللادعو 2 1 0 هاعدزم لك وهو ةفصلا هده 0 ناك صخش لكذا رمال انعم

 ( لوقف ) تولادمب نئاك || جلجنلا لاق هيدلاول قاع رفاك لك ىف تلزن ليقو ركتأو ىناف ثعبلاب ناععالاو عيمجا
 ىذلا (اذهام) نجرلادبع "0 #9 ىلاعتهلوق هلطبب همالسا لبق ركبىبأنب نجرلادبعف تلزت اهنا لاقنم لوق
 56 5 ١ دع قو حرلاد ءعو باذعلا ةماكرهياع تقحدقءال وهنا هللا م 1ع © لوقلا مهيلع قحنيذلا

 دكا الإ ) نيل م ءاع بدو ىأ باذعلا ةملك هم اع تقح نم 0 الف نينمؤملا لضافأ نم نمؤم

 دادحأ (كئاوأ )نياوالا اينكملا سالاو نا ن رم مهلبق نم تلخ دق ف مثأ عم ىا 6 متأ ىف 8 باذعلا
 نامعوناءد>نجرلادبع [ وهف مالسالا ىلا قيس نم ديرب سابعنبا لاق © اول امم تالا للون
 (لوقلا لعق ح نيذلا) | نيرفاكلاو نينمؤملا نيقرفلانم دحاو لكل لبقو ةعاسولو دنع فنا عا

 لوقا ال نيذلاوه اهيلع ممزاج# مهلاعاب ةمايقلامو ءاللادنع بتامعولزانم ىنعي تاحرد قاعااو رابااو

| 
 (مأ)بانماو طوعسلار ا ع

 "لدتا ا لجحوع هلوق 4 نوملظيال مهو » مهلاعأ ءازجىأ «؟ مهلاعأ ْ

 ةمايقلاءوب ىلا تدان 0 ...النيثوبنم و اوناك ملا ) رانلا ىف سنالاو نإ ارافك (سنالاو نا نه مهلبقنه)

 ةنحلاىف نيم وه (تاحرد) ن.رفاكلاو نينمؤملا ن 3 دحاو لكل قا / لكلو) هم السا نحو نورلا كيع ماساف

 (نواظبالمهو) مهلاعا ءازح ( مهلاعا ) مهرفون ('مهيفويلو ) ايندلا ىف اولعاع' (اولعام) رانلاىف نيرفاكلتاكردو ٠

 مهيفويلو 9» لفسا ىل | بهذت رانلا تاحردو ولع ىلا بهذ ةنملا تاحرد لق



 ةنجلا بامصأ ىف ) مهريغ نسحأو زواجتاو لبقتب صفحو ىلعو ةزج ( مهتآيسنع زواجتأواولءامنسحأ مهنعلبةنن
 هلا هلو مهدادع ىف علو مهنم م انه ةلج ىف ىنم 5 بع هباححأ ند سانىف ريمالا ىتهر 3ٌٌأ كلوقك وه

 و زوامجنو لبق هلوق نالدك وم زوله ) قد 50-6 ١ مهيف نيدودعمو ةنك !بامصأ ىف نقلك قلم لعلاحلا ىلع

 هسأىفو ةنع هللا ى تازنلق زواجملاو لبقتلاب مهل هللا نم

 نكيلو ة يسب نادرا | وهو اميل 0 ةئس نيثالثو ناك نب اوهوراسو هيلع هللا ىلص ىنلاب نمآ هناف مهيف هلاعد ةباهتساو

 ىذلا) مهنع هللاىخر ركب ىبأ ديغ هبانيو هوسو هادلاوو وه ماس ا راصنالاو مهنه نير ,رحاهملا نم ةياوعلا نم تح

 ىذلاب دارملاو 0 0 قح نيذلا كاوا هربخ ا /) هيدلاوا لاق ىذلاو ) ايندلا ىف ( نودعوب اوناك

 12لا) لئاقلا سنخلا لاق

 قاعلا رفاكلا فوهنسحلا

 ثنلاب بدكلا

 نجرلادبع تاز ليقو
 ةنع هللا ىخر ركب فأنا

 هنالط دهشي وهمالسا لبق

 ناوى ىلا ةيواعم تانك

 دا ةعببلاب سانلا سأل

 ىبأ نب نجرلادبع لاقف
 2 ره ام مدح دل 3

 لاقف مكئانال نو

 ةالوأ ىفو ريخلا ماد ةفاحق ىبأ هر فصلا 1 5

 ركع لوقا١ كلذ 4 نورشعلاو سداسا| ءزذ

 زواجي و هيلع باثبالو نسح حابملا ناف مهتاعاط ىنعي 5 اولعام نسسحا 57

 ه6 ةنجلا باساب امفنونا,صفحوا أ ا - ًارقو « متوتل 4 ؛مم اس نع

 هةسقنل رك قع ردصم ؟ قيشنادعو و 5 ة نب دودعدوأ نيبائموا مدادعو نحل

 هندلاول لاق ىذلاو انندلا قاا 0 نودعوب اوناكىذلا 5 دعو زوا

 5 امكحال فا
 عا هو لبقت ناذ

 اهلوزن م< ناو سنجلا هيدارملاو قح نيذلا كئلوا هربخ 17

 أ بجوال بيسلا صوصخ ناؤدمالسا لبقهنع هللاىضرركب ىبانب نجرلادبعف |

 | # جرخا نا ىننادعتا # لمارسا ىنب ةروس ظ

 ** ىلبق نم نورقلا
 ' الا وأ كما لاب

 ىف تركذ تآارقفا ىفو صيصملا
 | حف دقو 0 ةدادشم ةدحاو نو ىادعتا ماشه ا ردو تةلعلا

 مهمه دحاو عجرب إف ثانغلا نا 2 5 هلللا ناثدتسس امهو

 35 2 اهسأاإ ناو
 ىذلاو هنف هللا لاق ىذلا
 تءعسفامكل فأ هيدلا ول لاق

 انهنع هللا طر ةشط
 وهامهللاو تااقو تدضفف

 هتيم همم أ نأ تئشولوهب

 كابأ نعل ىلاعت هللا نكلو
 ضف جنان ةلض لاك

 للا ىتدع نيج نسج

 هدعو ىذلا ىأ يك قدصلادعو ِ ةنلا بادحأ عم 0 » ةنلا بامحأ ىف 0 ام |

 نع زواجمنو ممانسح لبتتب ناب |

 اهلكو ايندلاف اهولع ىتلا ةحلاصلا مهلاعأ ىنمي 6 اولعام نسحا مهنع لبقتب
 مهدخاؤي الو 34 هم 0 نع زواممب .و 9 اهيلع مضخن

 ا 2 -
 | مهلخدي ناب مهدعو لبقو قدص هدعوو مم ايس

 ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناسل ىلع اندلاف ىأ 6 نودعوب اونك ىذلا 8 ةنحلا

 ثعبلايرارقالاو هللاب ناعالا ىل | ا ىنعير © ؟ هيدلاوللاق ىذلاو #9 ىل اعت 416

 ىربق نم ىأ *« جرخأ نأ ىنادعتأ 0 1 او 6 انا كل 9+ تولادك

 ِء ِء
 هي هللا ناثيغتسيامهو 0 دحاأ مذ ثعب مافى ِي ىلبق نم نورقلا تلخدقاو 4 2 ايح أ

 ( ىلا فقأ صفحو ىدم (امكل فأ) ىللا ةنلا ند
 1 مريب نود .امكلجالو ةضاخ 3 قفا 3 ا 0 راسل ماللاو ع هنأ مع 51-- لاق | مكر معصم هنأ ملع

 ءاوبأ (امهو ) دحأ ينم ثعب ملو ( لبق نم نورقلا تلخ دقو) ضرالان م جرخأو ثعبانا (مرخا ن) كادعأ)

 د نالوشو هلوقل ماظعتسا وهو كلوق نمو كنم هللاي ثايغلا نالوش ( هللا ناثمغتسي)

 95 .٠

 ناسنالاه» توص اذا تاوصولو مد فا ىاشو 0

 ةنلاىف ةنجلا لهاعم (ةنللا باحصاىف) اهي مهبقاعن الو (مم ايس نع زواجحنو) ممناسحاب ( اولع ا ندا مهنع لبقتل

 لاق ل ن نجرلادبع وهو ( هيدلاول لاق ىذلاو ) ايندلاىف ( نودعوب ١ اوناك ىذلا) ةنلا ( قدصلا دعو (

 '  [تقدقر) كرف وع (حرخ انل) ىتان لا ('قنادتتا)ل امكن !رذق (انككلاق/): ملسا نا "لبق دماو هال

 (امهو) امهانعو رم انبا ناو ناعدج ةيلهاجلا ىف انام هدادجانم نادج هلناكو اوئمب مهراملو (ىلبقنهنورفلا)
 هللا ناوعدب ( هتلاناثيغتسي) هيونا تعي



 لب

 لق# 4 ند طار 0 اذا هك هدشاغلب اذا طامي
 هتعزوا نم ىنماوا هلصاو ىنمهلا # ىنعزوا بر لاق © نيعب رالا دعبالا ىن ثعب ل |

 اهريغو اهتحياموا نال[ ها 6ىدلا ل ترسل جلا لبا ركشان ام اذكب ||!

 كيل هال هنع هللا ىخر ركب ىبا ف تازن ا-ما ىورام ديؤي كلذو 1

 ميظعتل هركذ 8 ءاضرت اهاص لما ناو ف ءاوس راصنالاو 1 نم هاوناو |
 لدحاو 8 و ىلحصاور» : ل> وع هللا ىذر نيل

 ا مي_سادحا نك
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 خلا نفاع وندأ رندا
 0 مف 0 فرد ّق ايراس حالصلا َّك

 ىلصت بك ّق حر

 نيذلاكئل وا * كل نيصلخ اه نيلسملا م ىناو #كنع ل غشبو اءاضرتالاع «كيلاتيت اع

0 

 ىلا دنس 22 ناك نيبام وهو دباوتسا
 . 55 5 ع ه1 ع .٠ .٠ ب م

 اما ليقو ةصقلاا تمدقش دقو صاقو ىبأ نب دءعسىف هي االا هده تلزن لبق 7 ةئنس ا[

 بحت هنأ كلذو هنع ىلادآ هللاىذر ّق ويدصلار 5 ىلأف 2 تاب امنا مدالاو مومعلا ىلع ً

 هءابش ةيباغو هتوق ةبات ىأا# ةدغأ غلب اذا ىتح

 نعي رأغلبو 00 ىلاعت هلوةودو كي ندب 1

 ارهش ن رسقعو ةحرأ ا

 نبا ماسو هيلع هللا ىل 6 ىنلاو ةنس ةرشع ناك نبا وهو ماسو هيلع هللا ىلص ىب لأ

 ماسو هيلع هللا لص ىنلا كعقف 5 ردس هبف الزنما ولزنو ماش || ىلا :راخ فة كيس نبرشع

 لجحرلا نم بهارلا هل لاقف نيدلا نع هلأسي كانه بهار ىلا ركبوبأ ىضمو اهلظىف

١ 
 1 تاقىف عقوف ن نامزلا 7 ىن وهو ادهالا تح نب اهتحن لتس انو ّى ت

 الف رضحالو رف-ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا قراشال ناكف قيادصتلاو نيقيلا ر 5

 هتلاسربهصتخاو هنوش ىلاعت هللادمر أ ةئس ننيزا ماسو هماع هللا ىلض هللاوود

 لح وع هبراعد ةدسنيءبرأ غاباطق ةنس نيثالثو ناعن اخو هقدسو رت ا

 هك ىذلاو لغو نع تبقأ ىلا كنب 7 9: مهلا أ © قعؤوأ تدل 0
 اط ىبأ ن. ىلع لاقو ةيادهلاو ناغالاب ىأ

 ها ءاوبأ ماسأنا نيرجاهملا نمدحال عمت لو اهي اوبأ ما 1
 ىلاعت هللا احا سابعنبا لاق #8 ءاضرت اذاص لعأ نأو ل هدعب نم 3 مزلو امج

 هللا هناعأالا رينا نم اش د 8 لال ا هللا د نينمؤملا نم ةعست قتعاف

 نما الادلو هل نكي ملف ىلاعت هللاهباحاف 1 4 لاقف اضيااعدو هيلع

 5 انبأ ركبىال عقتجاف

 6-00 هندلاوب ن َن ذامنالا دعقو هلوقىف ب
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 ع
 ١

 لو اوملس .أو ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا اوكردأ مهلك دجح متنا نا

3 
 3 تايسأو أ هك نيام نم قاوؤ# بحات لكلا كلل نيذنلاكئاوا © ىناس او ىل و

 ( سم 5١ اخو اق ) اديع هنا سم نكيملو مالسالاو ةبوتلاب..

 نيذلا كئلوأ ) مهنيدىلع نيلسملاعم ( نيدسملانم ىتاو ) ةبوتلاب كيلاتلبقاىنا (كيلا

 أ 0 رمح ا ديلا مأ همأو ورمنب نايع ةهفادعت ةونأ هوبأدءوأ مال

 ا ءوبأو ركبوبأ ةعبرأ ءال وهف دع قديتع ىبأ نجرلادبع نباو نجرلادبع هشاو ورع

 ْ تعسر ىأ © غلبلا تبن ىلا © هلوقو . اراك أ ريغ ةياوومل انهم دح-ال كلذ ممتح

 ديا

 م

 | شلاو اذه بهارلا لاقف بلطملا دبع نب هللادبعنب دوج لاقف ةردسلا لظىف ىذلا

 1 0 1 7725377:71572:71511-260 ل

 00 يل يي يي تي

 0111 ا 0 م 2 تت

220 --- 

 | مم اذه لبق نوحرل
- 

 00 نبل و رس دشالا ع 0 0 3 1 0 هحكلا تا 5

 1 ههحوو ةنسنوثالثو ١ و

 معا وأ كلذ نوك

 غابو ) نوعبر الا ةتياغو

 بر لاق هئ_س نيدبر 6

 نأ ) ىنهلأ ا ىك

 ىلا كلت مدل رش

 هيدارملا (ىدلاو ىلعو ىلع
 مد سالاو

 ةمعلا

 ءزو سا

0 

 د.يحوتلا ةكفأ

 هك ىركش نيب محو
 نال هندلاو ىلعو هيلع

 ةلغ ةمعن امهيلغ ةمعللا
 8 ع

 لعأ نآأو)
 تاولصلا ىهل.ق (هاضرت
1 11 1 5 

 كَ 1 او ) سما

 ىرذلعجا ىأ ( ىررذ

 اكلباَدَص

 لك نم ( كيلا تدب ىا)

 (نيإسملا نم ىناو ) باذ

 نيذلا كئاوأ (ن ةيصاخملا

 ناسا غاب اذا 5

 0 ىهتنا

 ( غل علب 3

 0 كاس نبعي ر 1 0 ند

 ( قعزوأ قر ز.ركو |
23 

 ٠ ١ مولح
 دو )هن مس لود راد

 كتمعنركشانا ) ىتمهلا

 دح وتاب اي(ىل اع تفل ي 1

 ' دل( ىلا وىلع و

5-8 
 اذه لقد اونأو نأ ن ناكدق

 اصلاخ (اًلاص لا نا

 ىلطصاو) هلبقت (هاض

 ىرذ مركأو (جرذف

 او

3 
-_ 

: 

) 
3 

 - 5 ع

 تدب ىنا) كلذ كاع ماس



 1 له اعلاو لل نم لاخ ( اهف ندا ةنملا .بامعأ كنا وأ 7 توملا كنع : 0 رر

 الوو) ءازح اوزو>ح ىأ مالكلا هيلع لد لعفل ردصم ءازح (.نولمعي اوناك اع ءازج ) ك كثلوا هيلع لد عل

 5 نسحاذا سعأ هندلاوب هاتيصو 7 3 ريغ | اني .[ اسحا همدلا ون نس ن ناب ه ان قو 5 اانخا هيدلا م ناسنالا

 ادب نم وهو هيدلاوب هلوق ند -6 280 - لد_ لا مضومىف أ 1 0 سداسلا ءز 0 كك 0 وهف نسح ىذ سمح أ

 بى 0 - 9 و | 1 يش /

 ظ يعنلا وللا نيب 5 ص اوما سنا ع هتلااير اولاق نيذلا نا 0 1 لع فاطع 11 هتلج) ل 3

 هاو (اهرك هتءنضوو

 ورغوبأو ىزاح نيفاكلا
 رخأت ىلع ةلالدلل 2 لمعلا ىهتنم ىه ىتلا رومالاف ةماقتسالاو علا ةصالخ وه
 ' هوركم قوم نم 6# مهيلع فوخ الف ٍو» ديحوتلا ىلع هرابتعا تقوتو يبان 1

 ا كتلوال ط رشلا ىنمم مسالا نمضتل هاقلاو بوبع تاوفرلع 4 نونزخحب مهالو : :

 'ةنملعلا لئاضفلا بانستكا نه. نولمعي اوناك اع ءازج اهيف نيدلاخ ةنللا باحصا | 1
 | لكلا هيلع كد لدقل ردصم : زو تاكا ىإ نكسملا نم: لاح نيدلاخو ةبلمملاو || ةفص دنا ىلعؤا ةرااتاد
 ١ اناسحا نوبفوكلا أرقو 5 انسح هيدلاوب ناسنالا انيصوو ف ءازج اوزوج ىا هرك اذ ذيج ىأ رداعلا
 "الجوا هرك تاذ 6 اهركهتعضوو اهركدما هتلج ف انسح ءاصيا ىا انسح ”ىرقو | ةدمو (هلاصفو هلحو)

 . رقفلاك ناتفل امهو متفلاب ماشهو ورع وباو نايزاجحلا زل تلا شف (ارهش نوثالث) ماطفودإ»
 .هلج ةدمو © هلاصفو هلجو » ردصم حودتفملاو مسا موعضملا لبقو رقفلاو ةدم لقأناىلع: ليلدهيفو

 مانا عاضرلا دارملاو هتقووا هلصفو بوقتي ةءارق هيلع لدرو ماطفلا لاصفلاو هلاصفو. ]| ةدم نالرهشأ ةتس للا
 ْ لاق ةدملانع دمالاب ربعي اك هيربع كلذاو هد ىبتنما | نيلوح تناكاذا عاضرلا

 | 1 ا | كرف 0 0-010 ٍ لك نيلبع كارلا
 . ةغلايم 08 ةسرن ىف مالا هدياكت ا ناس كالذ لك © ارهش نوثالث نيغأ انس 1 تيت

 ' لاصفلل هنم طح اذا هنال رهشا ةتس لا ةدم لقا نا ىلع ليلد هبفو اهب ةيصوتلا ىف | دعو فسوبوبأ لاقدبو.
 لعاو ءابطالا لاق هيو كلذ قت ةعاضرلا متينادارانمل نيلماكنيلوح هلوقانالوح | و: وأ لقوهتلامهجر

 . عاضرلاو بسنلا ركح طابترا ققتو 0 عاضرلا رثكاو لا لقاصيصخت للام ا 100

 ” ةنملا باعحأ كع اذا ت ونز# م هالو مهيلعف وخالف ١ وماقتسا مث هللا اولاق نيذلانا بوعي هلصفو فكالاب

 ناسنالا انيصووف نا وق ## هريسفن مدقت 5 نولمعي اوناك اعءاز>اهيف نب دلاخ مظءلاكلاصفلاو لصفلاو

 # اهركدمأ هتاج 3 99 ةءاسالا دّص وهو اناسحا امهيلا لصون ىأ #4 انسحب هيدلاوب عمو هاني مالتملاو
 هلاصةوهلجو» قلطلاةدش ديرب «اهركةتضوو) 5 دلوا "اهيلع ل قثو تاقثأ ن يح ىفدي ( هاتر اواقننلانا !٠

 (اوماقتسامث)هللا اودحو

 قنا دقي تلبس و ريش نيرمعو ادجأ ايينعرا ريعأ ةنعن ءارملا تاجح اذا | 7 01 00

 6تعضراإ) اوفلخامىلع (نونز< ,هالو) باذعلانم مهلبقتسياهف (مهيلع فوخالف) بااءثلاناغور اوغورب

 ادلاخ ةنجلا باعصا كئلوا) مهريغ 0 نونزحي مهالو رانلا لها فاي نيح ىلع فوخالف لاو مهفلخ نم

 /ناسنالا انيصوو ) امندلاف نولونو ( نولمت ونا اه ءازج ) اهنم نوحرخالو نوتوعال ةنلاىف نيهقم ( اف
 ا

 حوزو ةفاحت ىبأ نب ركحب وبا وهو امج . ارب ( اناسحا هيدلاوب ( نآرقلا ىف نكنابىا نب , نجلا دبع ان عأ

َ 

 الا ىف هماطف (هلاصفو) ةمنأ نطت ىف لحود قس ( اهرك هتعضوو ) ةقشم 3 00 ( همأ هتلج )

 ارهش نوثالث)

ٌ 

 ةققلاب تق
 ىأ لالا ىلع هءاصتناو

 ارهش نوبالث ماطفلاوهو عا ه لصفنينأ ىلا هلج ةدمو قا ص ارهش نونالث

 سايعنبا ل راق ارهش نورسكعو كر عاضرلا هك رهشأ د لك ةدم لقاف

١ 



00 

 ه5 ناكول# 0 مهاجال © 4 0 نذل اورفك نب ذلا لاقو * 3 نيملاظ ملا لدم فوذتملا ||

 مهتماعذا طاقس مهو 4 هيلا انوق.سام اريخ 0 مالسلا هب 4 دج هل ىلا اموا ناعالا 1

 مل- تاارااك يقل تاو نار نق هلاق اعاو ةاعرو ىلاودو ءارقف

 هباحصاو هنع هللا ىذر مالس نا ملسأ ل نيد دوهنلا لبقو رافغو ا هننامو ةئيهح

 اذهو 0 لاخلا ىلع © ب ةجرو اماما 00 هلوقل بصأت 5 ىسوم باتك © هلوقا ريح

 ىحو هنا ىلع لد قد هنا ىلع لد امك ةاروتال اقدصم هنوك نا ىلع ةلالدلاب راعشالا |

 ١ ؟نينسحيملل ىرشبو# هج ءاتلاب بوقعيو هنع فال ىذزلاو صاعن أو عفان ةءارق ريخالا 0

 ١ 1الشرط نورا مكلاف ا هللادنع ند ناكنأ متيأرأ لق ريدقتلاو فودحتا

 01 هيأ أ انوقم تان ٍِس و هيلع هللا لص م نيد قع 5 اريخ ناكول اونمآ نيذلل ف ا

1 

 هللا لاق مهلا ءاعر هيلا انقيسام اريد دع هل ءاحام ناكوا ا ةنم يح ىفعل اونمآ|

 اذه نولوةيسف # و ناعالا لهأ 0 امنآر قلاب ىأ 31 * هءاودتم ملذاو © ىل اع

 هننمآ نمل هللا نه ىأ © ةجرو ف هءىدتق اماما ءانلعحىأ 45 اماما # ةاروتلا ىنعي
 اسىع اناسا 0 هلبق ىلا تتكلل ىأ قدصم 0 نآرقلا ىعل باتكاذهو 2

 نينسعملا ىرعبو 0 2 3 قع 1 اوملظ ن.ذلاردتي [

 لأ َن آرقلا لبق نم (هلبقنم. |

 ( كفا اذه نولوقيسفإ# داوقو م هدانع رهظلثهفوذحمل فرظ 6 هد اودترم مل ذاو 00 /
 ا وهون رقلالبقنهو ياقمر نيلوالا ريطاسا مهلوقكو هودنع تبتسم 4 6 ا

 لماعلاو قدصهىفباتكلا || ١

 ْ لاح 6 اسرع اناسل 8 ف هد ”ىرق ا هدب نيب املوا ىسوم ناتكل هي قدصمباتك" ا

 | اهتسافو ةراشالا ىنمم اهلماعو ةفصلاب هصصختا هنموا قدصم ىف باتكريمضنه 7

 قدصمل الوءفم نوكي نأ || هزاجعإب برع ناسلاذ قدصي ىا قدصم لوعفم ليقو دنا_عس هللا نه فقوتو ١
 0 0 نع ا دؤيو لو_سرلا وا هللا وا تالا نييط هيقو قدصم ةلع 0 اولظ ن.ذلاردنيل 0 1

 || هيلا انوعسام ناكول اولاق ةكم كرششمىف تازن لبقو هءاعسأو مالس نب هتلادبع نون |

 ١! نيدلل اولاق نافطغو أ اورفك نيذلاليقو نالفو نالف هيلا انقي_سام اريخ دحم |

 نينمؤملا (نينسحملل ) |
 نيعيطملا |

 | 4 ىسوم باتك نأ رقلا لبق نم ىأ 13 هلبق دو 0 مدقتم نك 1 مدق كفأ

 ادم عيت, نم ةماع نااولاق ةكم رافك مالكو هو مهلجال ىأ ( اونمآ نيذال اورفك نيذلا لاقو) مهملظأو سانل

 انقيسام اريخ دمحم هب ءاحام ناكول (هيلا انوقبسام اريخ ناكول) دوعسم نباو بيهصو راع لثم ءا 0 نونعي طاقس

 نولوقيسف) هلوقو م هدانعرهظدن اودتم ملذاو هريدقن هءلعمالكلا ةلالدأفوذحذاىف لماعلا ( هب اودتيسمل ذاو) ءالؤه هلل

 كاكا ) نأر 0 (هلبقنمو)نيلوالاريطاس مهل وقك مداقتم ب ذكى أ مدق كفا مهلوقو هنع تل كفاا اذه

 ديز رادلا ىف وت لاملا ىلع ( اماما ) بصان وهوهيلع امدقم اربخ عقاو فرظ هلبقنمو ًادتموهو 1 ا
 (ةجرو) مامالاب 5 3 م” 4 فاّتحالا : ةروس مل هعئارشو هللا ندف م 1 عا/ 5 2 هب فب ةودق اماما ىنءمو اك

 3 3 اك لعو هل , نمأ ن ءىل

 باتك) نآ رقلا (اذهو)

 ىدوم نادل ) قدصم

 همدقو هدب نيب ان

 اناجل) تكلا مح نم

 ريم نه لاح ( اسرع

01 

 باتكا نموأ قدصم هيق

 لمعيو ةفصلاب 00

 زوحو ةراشالا ىعم هيف

 ( ردنيا ) لوسرلا وهو
 قرا ودع تاتكلا ىأأ |

 ا دود لا ند ىنعي : اورفك نيذلالاقو © ىاعت 1 5 نيلاض نوال نيدتهمأ ظ

 ىرشو)اورفك |

 ( اوملظ نذلا ) ىاشو

 لىف (
 لحم ىلع فوطعم بصنتاا

 هل لودنم ا كل دك

 نذلا لاقو ) كلذلالها

 نافطغو دن ) اورذكك

 ) تان دلل ) ةلظنحو

 "ابو هنن حو 3 41

 (هباودتسملذاو) ماس و ةنيزمو ةنيهج اناوشنار اك اريخمالسلا هيلع د2 لوشام ناك ول ) اري ناكول ظ

 مداقتدق بدك 7 ةلا اذه ( دق كفا اذه نولوقسف ) نافطعو دش نا نلاو ماسلا ةئلغ دم دك ارا

 نمآ نمل باذعلا نم (ةجرو) هءىدتش ( اماما ) ةاروتلا ( ىموه باتك ) ن

 ملسو هيلع هللاىلص دم ةفصو ديحوتلاب ةاروتلل قفاوم (قدصم) باتك نآرقلا اذه (باتك اذهو) هد اودتش

 ةنكلاب نينمؤملل (نينتسصملىرشب و) اوكرشا ( | ولظ نيذلا ) فوختل( رذنتا ) برءلاةغلىرحم ىلع (اين ع اناسا)

 ا ل أوم يب إف هب



 « نورمشءلاو سداسلا ءزملا )

 (متبكتساو) دهاشلا(نم 5)
 باوجو هب ناعالانع
 هريدق فودحم طرشلا

 هللادنع نم نآ رقلا ناكنا

 نيملاظ ملأ هب مترفكو

 فوذهلا اذه ىلع لددو

 موقللا قدنعال هللانا )

 ىلوالا واولاو ( نيملاظلا

 لعق ىلع مترفكل ةفطاع

 واولا كلذكو طرسلا

 متربكسال ةفطاع ةريخالا
 وا رااامأ و دهاشدهش ىلع

 ةلج تفطع دقف ده-ثو

 ّى نم دهاش يع هلوق

 نعاف كتم لع لدار

 هلوق ةلج ىلع متربكتساو
 مترفكو هللادنع نم ناك

 نإ ىنوريخأ لق ىنمملاوهب
 نم نآرقلا نوك مدتجا

 مقجاوهب ؟رفكمههتلادنع

 ليارسا رعأ داع

 هن هناعاف هلثم لوزن ىلع

 نعو هنع راك عم

 1 8 هب ناعالا

 "2 0 هلئاديع

 نآرقلاومالسا اديلعد مع

 متن | متمظعت ( متريكساو)

 ناعالا ن

 تولع هللا ىلص دما

 ىدجالهللانا ) نآرقلاو

 دشر.ال ( نيملاظلا موقلا

 نكي لنه دولا نيدمىلا

 نع دوعاارسشعماي

 ا
 ا

0 | 

 راق نع ىفرام ةنساع لدن اوتمؤي اف دوبلا ريكتساو توت ةحب |

 ءاأ

 م
 ا! سا اعاو ةكع كلر مح لآ نال مالأس سس ا

 رقلاىلع د#وةاروتلا ىلع ١

 نمآ 0 00 11 هللامالك ٠

 ل ا ا يس 36 1 ْ : ا ال هلا "وا هاا دعم هنوك هو كلذ هوا اهل ةشاطملا |

 # متريكتس ساو 0 قلل اقباطم ىحولا سنح

 ١ ٍباوجلا نع ليلدو مهلظنع ببسملا مهلالضل هبمهرفك نايرعشم فانئتسا *«نيلاظلا

 ىنعملاو هب ناعالا نع ىأ 01 متريكتساو 0 دهاشلا ىنع 1 نماق 00 هللادنع نم هنا

 6 نيملاظلا موقلا ىدمال هللانا

 دهشو !سوديلع هللا لص ىنلاب نمآ مالس نب هللادبعوه ليقف دهاشلا اذهىف اوفلتخاو

 غلب لاق كلام نب ى ٍ

 لحخلا فرتخي نعرأف وهو ةمدملا سو هيلع هللاىلص ىننلا مدقم مالس نب هللادبع

 ماعط نواناَعو ةعانا طارشأ 0 ىنالا نولجال ثذلث نع كلئاس ىتالاقو ءاناف

 هلاوخأ ىلا عزني ”ىش ىأ نمو هسأ ىلا دلولا ولا عن *دقاعأ نمو ةللالعا هلأ

 كاذ هللادبع لاقف لاق ليربج افنآ نوم ىنربخأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق

 كبلق ىلع هلز' هناف لير اودع ناكن م ةيآلا هذه أرقف ةكئالملانم دوهلا ودع

 قرسشملا ره سانلا رشحت رانف ةءاسلا طارشا لوأ اما ِس وديلع هللا لص هللالوسر لاقف

 ميدعتو ملظ دق سلا كلذك سالا ناكاذا

 نزلا ةقلا ماو توكإ دك ةدانزف ةنلال أ 0 ماما لوأ امأو برغملا ىل !| |١

 لاق اهل هيشلا ناك تقبس اذاو هل هيلا ناك هدام اهقيسف ة 0 املا قع اذا لدحرلا ناو

 لبق ىنالساب اولع نا توم موق دوبملا نا هللا لوسراي لاق مث هتلالوسر كا دي

 "11 5 رام تلا تادبع لخدو دونولا تداخل كادنع ى ومب ىف مهلأت نا |
 نباو انريخو انلعأ نباو انلعأ ١ 2 هللادبع مكف لج 2 مسوديلعدتلا لص ٠

 00 ا اولا هللا دبع 1 1 | متيأرفأ !سوهيلعهللا ىلص هللالوسر لاقف انريخ ا

 هلاال نأ نيا لاقف مهلا 3 جر تف لاق كلذ لم اولاقف موماع داعاف ةياورؤ داز ّر

 لاقف ةياورىف داز هنق اوعتووانرش ناو انرش اولاةفهللالوسر ادينا 5ع هلئاآلا

 دصحص ىف ىراملا هجرخأ هللا لوسراي فاخأ تنك ىذلا اذه مالس نب هللادبعىنمي |
 ىلع ىذع طلوع سو هيلعدللا لص ىنلا تء “ام لاق صاقو ىبأ نب دعس نع (قرف

 ىن بنان نر كر 0 ا 0 نم هلا ضرالا

 دهاشلا ليقو ثيدخلاىف وأ ةيآلا كلام لاق ىردأ ال ىؤارلا'لاق هلثم لع لمارسا |
 !زئام هلناو ةيآلا هذهىف قو رسم لاق مالسل |ةءلع 0 نب ىعود وه ا

 ةيآلا تازنو ةنيدملاب 1 نب هللادبع |
 را رتلا لة مودمو ل مآ و هم اع هللا ىلدهللال وسر نم تناك ةحاىف

 ال كو نأ
 ىسومدهشف ةاروتلا ن

 ةاروتلا ىلع 2 دهشوىنملان وكيف رخ آلا قدصي

 هنأ نآرقلا ىلع عسو هيلع هللا ىله دج دهش ام هللادنع نم اهنا نآرقلا لثمىه ىتبا
 ساو ةراونتلاو ىسوع

 باوج ماقم متاَق وهو ديد هنا لق نيملاظلا موقلا ىدبال هتلانا نآرقلاو د.

 اود نأ نوفل انيق متنأ متر

 ' موقلا ىدجال هللا نا ٍظظ ناعالا نع
١ 

١ 
١ 

 ا

 أ

| 
١ 

 (طرشاا)



 0 اند دهاش دهشو هد مترفكو هليادتع نم ه) نآر لا (ناكنا متي ًارألقنيبم ريذنالا انأ امو ىلا ىحوام الان

 ا .ًالامذه نا لبق ادهلوروهخلا دن ءمالس هللا دبعو

 ثالثنعكلئاس ىلا هلاقو 4 فاقحالا ةروس م١ باذكهجوب سيل هنا 2 ئالال -5  مف ههجومملا رظن ةنيدملاؤسب

 لوأ ام ينالا نهلعال 1
 وأ امو ةعاسلا طارشا

 امو ةنلا لهأ هلكأي ماعط
 وأ هسأ ىلا عزني دلولا لاب
 هللالوسر لاذ هما ىلا

 لوأ اما (سوهيلع هللا ىلص
 010 ةعاسلا .طارشا

 وو :هووانسإإ *6 ىلا ىحونام الا عيتا نا لِي هللا لعشب ىا لعش "ىرقو ةعوفص |
 اوصلختي نا نيلسملا لاهتساوا بوبغلا نم 0 ماع رابخالا مهحا رتقانع باوج |

 نادنالا نيب 4 نيبم 0 هللا تاع نع ريط الا انا امو 0 نيكرشملا ىذا نما

 نآرقلا ىا # ا ناكنا متيأرأ لق 3 ةقدصملا تازصملاو ةئيملا دهاوشلاب
 واولا اذكو طرسشلا ىلع ةفطاع واولا نوكتنا زوو هب مترفك دقو 6 هب مترفكو ا
 ةاج 0 هيلع فطع اع هقطعت اهناالا * لدا سا ف ب نم دهام دهشو 0 4 وقف ١

 ىلا قرشثملازم مهرشحم |

 ماعط لوأ امأو برغملا ّ
 ةدايزف هبط لهأ هلك و ١

 دلو لإ انآ توحدك ا

 حرلا.ءام قدس اذاف ا
 0 | هيدك نم ناو ةنلاق 0 اكان اذه 0 لمقام |

 أ | ا م ناو هعزن ا

 0 | بامساب ءالبلا دت_شا ا سابع نا لاقف هيف 3 دقف هحولا اذه ىلعف راد لاى
 كنأ دهضشأ لاقف هتعزن ا

 فك قيل 00 ام ىتم هءامصأ هإلاقف اهلا رحاب. هإتمفر لنو استاذاضنأ | هلك نع)اقَح ةتلالوسر ةكك وهو مانملاىف ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىأر ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ظ
 ق همم ل نآ رقلل ريئتلا ا

 ا مأ ىناكتف كرتأ أ مكبالو ىب لعشام ىردأ او ةبآلا هذه هقلالزناف تكنف تبرأ

 نس ريالا اذام كل خردأال لمقو َك تعفر ىلا ا ىلا من 1 أو ا عرش

 دهاولاو عود نم نازل |١ انقأ مأ ىلبق نم ري رخأ اكجر ,خأ ىردأ الف نأ يتلا ادا
 0 | نوكرتت 0 نوجرغأ ىردأ الف نوكداسملا امبأ متنأ امأو ىلبق ن نم اس

 نمةاروتلاف اموهو دلل ا

 قاسم ةقاطملا -ىناتنلا ١

 5-9-0 داراحو 2 30 ١ زوو كلذ ريغود.عولاو | ١

 8 0 1 1 ١ ءايسلا ٠ نم ةزاخخلا نومرتأ نوندكملا ا وك 0 ب لعش اذ مآ

 ناك نا ىئمملا نوكي نا ُ
 1 مترفكو كتلادنع نم 1 دن لجو نع هللا هريخأ مث ةبذكملا | مالا لعفا م مب لعش 0 أ مأ | ركب فخم مأ

 : ا قلانيدو ىدهلاب لودر كشر ىذلاوه 1 لاقف ا لع هشد رهظي

 كلذو# ىلع دواش دهثدو ١

 ذعم هللا ناك امو مهيف تن :أو مهذعبل هللا ناكامو هتمأىف لاقو هلك نيدلا لع هرهظيل
 ا 7 ع 0

 1 ئرعا ربا_هجل اذام ىلا دا ءاثعد ليقو هتمايو هل ١ عاصبإم هلع 6 نورفءة_سإ 0

 مئالارئاس لع هتمأو نايدالا ىلع هنيد رنهظي هلا هربخنأ مث بول دأاو كااغل اع نو ؟سمأو

 0 و 0 نآ ا 00 م ىلا 2. اي

 هللادتع نم هل 11 ل

 انجورخ نوكي ىتمدل اولاق
 رافكلا نم انتا 0
 هيلع هللا لص ينلا مهل لاقف

 ىب لعشام ادا دعو
 نوجر#و جر ا 5

 (مبتأنا ) الءأ لمار اا

 دوهلادجاي (لق) اهنول# ةغاب 00 (نيبه ردن الانا امو 0 ترصااعالا (لكاحواامالا) لعاام

 دوهيلارشمماي نآرقلاب ( هب مترفكو ) هللا دنعنم نآرقلا اذه لوب ( هتلادنع نءناكنا ) دوهلا رشعماي ( متيأرأ )
 ْ هيلع هللا لص دمع هباصاو مالس نب هللادبع ةداهش لثم ىلع (هلثمىلع) نيماش (لئارسا ىت نم: دهاش دهشو )ا

 0 نعل 0 0 ع نم ا 2 نواوفلا 'اذام ىو 5 34 2 لفل

 ىأ 5 هلم 0 لدا 0 عك ن م نماش دهشو : 3 : نوكرمشملا ا كد ١ مترفكو 9 0



 0[ ةبرنو ةراتارعم هتعاتو هناا نعطااو هللاىعوف حدقلانم هيف نوعفدنت ىأ ( هيف نوضيفت اع لعأ وه )

 ىلدهتشي ا( نو رشعلاو ندا 1117 (ىنيو ىب اديهشةب قك)
 ىنءمو راكنالاو دولاب
 ديعو ةداهشلاو رعلا ركذ

 نارفغلاب ةدعوم (مدرلا

 رفكلانءاوانناةجرلاو

 اعدب تنك ام لق) اونمآو

 اعيدب ىأ ( لسرلان م
 فئشكلا ىءع

 لواب تسل ىنا ىنعملاو

 امو)ىتوبناوركت 0

 (مكبالو ف ل امرأ
 مكبو ىب هللالعشام ىأ
 0 نم ليتتسا ف

 هناحصأ هل لاق ىلكلانعو

 5 نم اورد دقو

 نك ئىد نيكرشملا

 ىردأ ام لاقف اذه ىلع

 كرتأأ مكبالو ىب لءفبام

 ىلا جوردي سعوا ماك

 اَيأ ر ولا ةتسفردق
 ل. تاذ هماتم ىف ىنعي

 لمشام

 ةاوصوم نرك نان +

 نا أ

 اعاو ةعوفمع ةيماهفتسا

 عم همك الوهلوق ىفاللخد

 ىفنم ريع تدثم لعش نأ

 ىننلا لوانتا

 واح (ق امو ام

 قامو 02

 ناو ةيو_صنم

 ع 5

 ىذا 0

 ا (هيف نوضفت اع !اعا وه

 نم نآرقلا ىف نوضو“
 ىك ) بذكلا

 ف مكبقنم رمش عفدالو عفن عقوت |

 ١ م 6 نيو فب ادهش هوك 0 رعت هلا هيف لوقلاو نآر قلاب تانكتا نم هيف 3

 ثعب لو لل وا تسل ىأ # ل- ركل نم © اميدب ىأ 4 اعدب تتكام# 5 دجاب ا

 0 كبالو ىف لك ام فرد وو قو 0 كتف 0 لك ل 1

 ةمركعو ع نسحلاو ةداتقو سنأ لوق اذهو مو هب لعغبام 0 اريك الضف هللا نم مهل |

 اق اذه لاق اعا| ولا ا

 تناكو راصنالا ن م أسسا ءالغلا ما نا تا نب دز نب 5 نع خر ير كلذ ا

 | ىتداهشف بئاسلا ابأ كيلعهتلاة جر تلقق ماسو هيلع هللا صدا لوسر هيلع لخدهباوثأىف |

 هءاجدقف وهامأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف هتلادم ركي نك هلل الوسر ءانتت اناا
 دا هللاو نيقيلا |

 0000 1 ل 0 كتاف. نمل (ميحرلا) م 5

 (مكبالوىب لهشام عردااهو) لسرىلبق

 ا لوسر تال ىرجت انيع مونلاف ا تف دأو تااق هللا لوسراب را : ادحأ هدعب ىرأال ْ

 / مكلع دهشيو غالبلاو قدصلاب -7 50 >-

 حدقلانم هب ةق نوعفدني 03 هيف نوضيفناع مع مم أوه 1-7

 بذكلاب 0 غالبلاو قدصلاب ىلدهشي 5 ركيو ىنيب ادهش هب نك 9 هنايآ ىف
 3 ةجرلاو ةرفغملاب دعو 1 ”:ميحرلا روفخلا وهو 0 مهتضافا ءازحب ديعو وهو راكنالاو

 «لسرلان م اعدب تنكاملق ) 0 < ند 00 را هللا < عب نمآو بان ع 00

 ردم موا كك ا لادلا 7 ”ىرق د فخخلا هريظنو اهلك تاسربلا

 الذا 0 ىلع نيرادلاى 5 مكبالو ىب لعشام .ىردا امو 0 عدباذ ىأ فاضع

 هلك[ يف اؤأ ةبزوتكتم ةلوصوت اماامو ىلذشام ع لقتملا تلا دك أاتلالو بغلاب ىلع

 نوضو أ 5 هنق نوضرفش اع 0 ملعأ هللا أ 2 ؟ ملعأ وه 5 ملجأ ن م هللا ىلع

 وه ليقو مكلع نادتلاربخ تف أ سي مح رلاروفئلاوهو : ده هدنع نه ءاح نأ رقاانا

 هك لق ؟ 7 ىلاعت هلوق ع 6 مكيم بات ن «ىل روفغ هنأ هاو ب وكلا ىلا مهلا ءاعد

 املوةمايقلاموب مكبالوب لعام ىردأ ام هانعم ليقف ةيآلا هذه ىنممىف ءالعلا فلتخا

 هنلادع دع تعزو ان سام ىدملاو تاللاو اولاقو نون تملا عو

 هريخأال حف تا نم هلوشام عدشبا 3 الولو لضفو ة كيد يح نم انءلع هلامو ددحاوالا

 8 9 هلا هذه تدر

 لجو لع هللا لزئاف هب لعش اع هثعب ىذلا
 تلاقف

 0 امو كبذ ند مدشام هللا كل رفغيل

 لجو نع هللالزتاف اب لعش اذاف كب لعفبام تلعدق هللاىناي كلائينه ةباعتا|

 نايف ارد رلزرتأو هي الا راعال | اهنحم نم عرش تانع 'تاتمرؤملاو يتم ومال خدنل

 مدقق هيب دكا ماع هذ نار رفعت نأ اعأو همنذ 5 رم ربك ن

 ناٌمع انا راطف تلاق ةعرق نورجاهملا مسنة هنا هتريخأ ملسو هيلع هتلاىلص ىنلا تعبإب
 نةكو لسغو ىفوت الف هيف ىفوت ىذلاهعجو عجوف انتايبأ ىف هانازناف نوعظم نب

 | تاقف همرك أ هللانا كءردبامو ملسو هيلع هللا لص ىنلا لاقف هللاكمرك أدقل كيلع

 هللاوف تااق ىب لعشام كلو سوانا ىذا هللاو ريا هل هلو>ر ال

 (هللاز
 ناكدد نييفداالا ها لدن علوان تدل (لسولا

 ثيح ماسلا ةياع هداك نأشىف نإ ةلاهذه تل زلاشو ةيفاعلاو ءاخ رلاوةدشا|نم



 4 41 هم لئاذاو ) مكر شب نورفلا

 مها صم م مهر ارس ل تى نأ 0 عمسول 3 بوه سالال نم ةدايع :

 تاداجاما مهنال 3 نولفاغ مهتاعد نع مهد رز 5 ام :دلا تا 2 ةمامقلا 0 ىلا 1

 هك ءادعا مهل ا ا لا ردح اذاو ص مهلاوحاب نولختت نوز وعدم دايع انو

 ل.هقملاوا ل 0 نيبذكم د نيرفاك م يتداعب اوناكو 0: مهن وعفنمالو م1 و رم

 مهيلع لت اذاو 0 نيكر شم م 0 هللاو 2 نيساعلل ريمضلا ليقو

 ا ه1 ىفو هلحال 2 ؟ قولا اورفك نذلالاق ٍِظ تاشيموا تاعخاو 5 تانيب انناناإ

 ىلكما ريمض 0 اورقك نب ذلا 2 اهريمض عصاو# هعضوو تاناخلا هيدأ رملاو

 نيح 3 * مه ءاحامل 5 ةاالضلا ف كيلاو رفكلاب مهيلعو ق وألا اهماع ليه ل هيلع

 م مهءاحام

 | 3 رولر 5 يا نيد |[ هيا مهتيعست ركذ نع تارا

 م ىل نوكلعالف 2 ضرفلا ىلع  هتيرتفانا
 0 ند باقما قد : ضرعاو هيلع 0 فاكف أهنم 5 عفد ىلع نوردّش الف

 3 < هارتفانولوقبما 0 هنالطب رهاظ 1 هر هرم“ اذه 00 يلد 1 ظن ريغن

 # نولفاغ ماعد نع مهو 5 امندلا تمادام ادمأ بيحال ىندي © ةمايقلامون ىلا ©

 مهم دابعب ..دهل اوناكو اذ مهل اوناك سائاارسثح اذ 0 مهفنالو ماا اهمال ىنعي

 مه ءاحامل ّق ب اورفك نيذلالاق تانيب انايآ م ماع ىلح اذاو 2 8 دحاح ع 0 ن.رفاك

 ا 39 هلا قاتحا أ ءاراقإ نواوق مأر# ار : 6 ا هلا اوعس 4 1 ن م وع اذه

 1 1 الف هستنرتفا 0 0 دمعي لق 0 لحو نع هللالاق :هسفن لبق نم دح

 | ىرتفأ فيكف ىئارتفا ىلع ىنيذع نا هياذع 015 لأ نوردشال ىأ دك اش هللا نم

 يحمس

 اع الف هتيرتفا نا لق) تايآلا هيدا راو

 هباقعل صرع 1 هنرتفأ ف و هباقع نم * ىش عقد نو. 3 ىتلحا عم نع هفك ىلع نوردش , الف هياع

 ىا (اوناكو) اهتدبعا مانصالاىأ (ءادعارهل اوناك سانلا رشح اذاو ) ادبا ىأ ( نولفاغ مجئاعدنع مهو ةمايقلا موي.
 نوكي نا راكثا لضا نهىف ماهفتسالا ىنممو انتدابعملا مهانوعدام نولوق (نيرفاك ) ممتدبع ةدابعب (مسدابعب]) مانص'

 اداج هنود نه نوعديو'ىث لكىلع رداقلا بيحنا ميلا ءاد نوكرتي ثيح ناثوالاةدبعنمالالضغلبا مهلك لالضلا ىف
 سانلارسثحو ةمايقلا تماق اذاو ةمايقلا موقتناىلاو ايندلاتمادام مهنم دحا ةباوتسا ىلع هلةردقالو مهل بح ١

 ةمايقلاموبو م 5 | وباهمسا|م اوموسوأو 1 520 ىلاعتهلوق 0 ا دعلو 5 مكملا قب

 .دهاشلاو محلا ىهو ةنيب مج (فاقحالا ةروس) ( تانيب انتانآ مسلع

 لاق) تائييم تاحضاووا

 دارملا (قعل اورفك نذلا

 نيذلابو تايآلا قحلاب
 عوف مهلع ولتملا ارفك

 ن.ريمصلا عضوم نارهاظلا

 واتم رتل اب مهملع ل يعل

 هؤدابىأ (مهءاحامل) قحلاب
 مهانأ ةعاس دوحجلاب
 ريغ نه هوععسام "لذا

 رظن ةداعا الو ركف ةلاحا
 رهاظ ( نيبم رحم اذه)

 ةهشال نالطبلاىف هسعأ
 (هارتفا نولوش مأ) هنف
 مهيعسأ 0 نع بارعذا

 مهل وةركذ ىلا|رحس تايآلا

 ءارتفا مالسلا هيلع ادهم نا

 ىلا هِفاَض

 قحلا

 و هقاتحا ىأ

 ريوصلاو ايدك هللا

 ءارتفالا ةيوقعب هللا ىاحاع ضرفلا لبس ىلع هشيرتفا 5 2 06 هللان لَن

 (سانلا رمش اذا لو ولهاح (ن وافاث) ف باو هينم ءاعدنع(مماعدنع) مانصالا ىنمي (مهوةمايقلاو ون ىلا ) هاعد نا هي.ال نه

 (نيرفك) ةمدعا ند ةدامعب ( مود اعز مانصالا ىنعي (اوناكوءادعا) اه دمعي نمل (مهل) م انصالا ىنع ( اوناك) ةمايقلا موب

 نيذلا لاق ) ىهللاومالاب تاحضاو (تانيب ) نآرقلا (انت ايآ) ةكم لها رافكى ع ( ميلع ) ارت (قتنراذاو) ندحاح

 مأ) نيب بذك (نيبهر م اذه) هن ماسوهيلع هّللاىلص دمحم ,هءاحنيح ( مهءاجامل ) نآ رقلل (قدعلل) ةكمرافك( اورفك ٠

 تقلتخا (هتيرتفانا ) داي مهل (لق ) هسفن ءاقلتْنم نآرقاا مالسلاهيلع دمح قلتخا ( هارتفا ) نولوشس لب (نولوشب

 اش ١ هللا بادع نه (هللانم) ىل نوردقتالف ( ىل نوكلعالف ) نولوقتاك ىسفن ءاقلت نه نآرقلا



 | وهرب ىخب ىعس لجاريدةتبو (ىعسم لجاو) قحلاب استلم (قحلابالا اممنيامو ضرالاو تاود“لاانقلخام
 اقوعؤال (نوضرعم) هيلاهناهتنا نم قول لكل ديال ىذلا مويلا كلذ لوهنمهورذنا امم ( اورذنا اع اورفكئءذلاو)

 نوعدتام ) ىنوربخأ (متيارأ لة) مويلاكلذ مهرادنا نع ىأ ةيردصمامنوكتنا زوجنو هلدادعتسالاب نومتمءالو هن
 و4 | 217/5 مانصال و هنوديعت «نورشعااو سداسلاءزلا ) م ) هللان ود نم (ضرالان ا ا

 نم رالا قاعا وقلخ ىذا

 كرش مهل مأ)ةهلآ اوناك نا

 هللاممةكرش (تاوهسلا ىف

 ضرالاو 3 تيا

 (ادهلبقن 50 تا ىو 0(

 باتكلا اذه لبقنم ىأ

 اذه نا ىنعي نارقاا وهو

 د 00 ةطان تانكلا

 نمامو كرسشلا لاطباو

 نم هلبقنم لزنأ باتك
 لثع قطان وهوالا هللاستك

 دخاوناتكي اوتاف كل
 ةمم#ب دهاشهلبق ند لزم

 هللا ريغ ةدابع نم هيلع منام
 ةيقب وأ (زعنم ةراثاوأ )

 مولع نم مكيلع تيقب إعنم
 (نيقداص مكن ا) نيلوالا
 ناث والاداب كم هللا نا

 ع

 نهوعد ن 3 لخضانمو)

 هل برسل ال نم هللاز ود

 كسعيال نأ سما هناَضَقَو

 تاوعلا انقلخام) هريغ

 ( امهني امو ضرالاو
 كتئاحلا وو قلذلالا نك

 لجاو) قدا (ق+لابالا)

 اس حرا ركاب دم ًاقلخألا «قطابالاامهشن امو ضرألاو تاوعبلإ اقلام
 هانررقام ىلع ةازاحملل ثعبلاو ميكحلا عناصلا دوحو ىلع ةلالد هبفو ةلدعماو ةمكحلا

 كو! ةمايقلا موب وو لكلا هيلا ىهتل ىم ملجأ ريدقتبو ىم-ه لحاو © ل11

 تقولا كلذلوهن :م كاورذنا اعاور نيدو دق ُهناَشَد ةموحا ىهرو دحأو

 لتإلع هلوللن ,رودعتسي الو هيف نو ركفتنال © 5 نوضر عه كدب ردصمال نوككنأ ازوحو
 ع

 ه# تاوعحلا ىف كرش مهل ما ضرالانم اوقلخاذام فاو كلا نود نم نوعدنام ميأر ا

 اهسفناف لخدم اهل نوكي نا لقعي له اهيف ليات كعبإ مهلا لاح نع ىبوريخ اىا

 زارتحا تاومسلاب كرمشلا صيصخن و ةدابعلا هب قحمستف ملاعلا ءازجا نم ”ىش قلخ ىف

 لبق نم با_ةكب ىنوتنا # ةيلفسلا ثداوحلا داحنا ىف ةكرش طئاسوال نا مهوتب اع
 03 لعنم ةراثاوا #8 ديحوتلاب قطان هناف نآرقلا ىتدي باتكلا اذه لبق نم هك اذه

 مهتيهولا ىلع لدنام مدلعل مازلا وهو 00 2 نقدا ل الا هب 0 وأ

 ا! نا ةرظانف ىا رسكلاب ةراثا ئرقو فالقع اهيضتقياممدعب مهمازلا دعب القث امدجوب

 | ةدابعلل مهقاقحمسا ىلع لديام اهيف له نياوالا مولع نم مكلع تيب لع نم ةيشوا |

 ١ نوكسو ةزمعلا ىف تداثلا تاكرذلاب 5 هر "او هبمترتوا 6 هرثأو ىاقلا ريش ةر لظانملا

 ةرئالا قع ءهروكلملاو هاور اذا كرش ا ردصم نه ةرمال ةحوتقملاو ءاثلا

 ا راكنا 5 © ه] بيج سيال نم هللا نود نم وعد نع لضا نمو## رب ورام مسا ةمومضملاو

 ىنعي 6 ىعس لجأ و وذ لدعلاب ىأ 46 قلاب الا امهنيياموضرالاو

 ا 3 - : 0
 لق © هب نونم يال ىأ نوط رعم + باسحلاو ثعيلا نم نأ ردا هن اوفوخ ىأ

 ىلا ريبخلا رداقلا بيج عيمسلا ةدابع اوكرتأ ثيح نيكرمشملا نه لضا دحا نوكينا

 تاوعلا انةلخام ْ

 اورش ااعاورفك ننذلاو ف ضرال اوتاووسل اءانفدلا ىهش ىلا لحال اوهوةمايقلاموب

 | نايب هيف نآرقلا لبق هللانم ا باتكب ىأ ؛ اذهلبق ا تاتكي قوتنا تاووعل 1

 لبقو مهلا دنسيو نيلوالان ع رؤي ملعنم ةيقبىأ 46 ملع نم ةراثأ وأ نولوقتام
 هطخم 0 م وعو طغاوه لو 0 ةمالع “2 ءاس الاماعنءةياورب

 نم ملا حز :.مم لأ نمو 8 اكيرش هلل نأ ىف ىأ 4 نيقداص متتك نا ف ضرالا ف

 اهم'ولأسي ”ىش ىلا اهمدباع بحال مانصالا ىنعي # ه|بيجمساال نم هللانود 1 :
 | ىهتن مولءمتقول 0

 (ىكلا) هيلع هلال دبع نويدكم (نوفارش) اوقوخن'( اوازدلا اعز ةكبرافك (ةورفك ناثلاو 5

 ىوريخأ (قورأ) ناثوالانم (هللانودنم) نودبعتام ( نوعدت ام م :يأرأ ) ةكم لهالدعإب (لق) نآرقااو م

 00 باتكب ىنوتنا ) تاومتشلا قاخ ىف نوع (تاومسلا ىف هارش مها مأ) ضرالاىفامم (ضرالان م اوقلخ 9
 (نيقداص منك نا) ءايبنال ملعنم ةيق لاقبو ءاذعلا نم ةياوروأ( ءاعنم ةراثاوأ) نولوقت ةنف نآرقلا اذه لقنم

 (4 بيكسل نم ) رفكلا وهو (هللا نود نم ) دبعي ( وعدي نمت ) يدهلاو قحلا نع ( لضأ نمو ) نولوقت اهف



 د4 سوس وووجما وو ماتو ويوم ينيبل | يورو جدا

 ةيرانق 0 لادو خوعت لكلا ذا #“ *( نيللعلا بر نضر برو تاووسلا

 5 دلغبال ىذلا. 4 ه5 زيزءااوهو #8 اهزاث آاهيف رهظذا ه4 # ضرالاو تاوولاىف ءايربكلا

 محأ رقم :فاجاانسو الار و1 اا انا ست ردنا ميكملا 2

 تانيا ماع هتعور نكس هنروع هللا ةماحا

 --4 ةبآ نوثالثو سموا ميرا ىهو ةب 2 فائحاللا و ع

 م7 ميرلا (نمترلا دنلا رسم خت

 ميكحلا زيزملا هللا نم باتكلا ليزنت ج

 هنوف

 1 0 ىذلاهللا اودجاف ءاثءم 5 نيملاعلابرضرالاب رو 0

 لاح لكىلعءانثلاو دا بحوت ةماعلا ةوبرلا لثم ناف نيملاعلا وضرالاو تاومسلا

 , قحو *«ضرالاو تاوملا ىف# ةمظعلاو ءايدبكل اهلن اذ : ودكو ىأ ٠ ايربكل هاو
 لاق الاق كرمك ديعس ىبأ نع (م) 5 ميكحلازيزءلاوهو ف ظن زكي نأ هلل
 هتبدع ىنعزام نف ىلاعتهللا لاق هؤادر ءاب 5 0 2 ءلا ملسو هيلع قا لسمتا وسر

 رانا: زءلالحو نعهللال وش امهنعهللا ىذر دوعسوأو قاقربلا هح م - لفل

 لاق لاق ةريره ىبأنع دواد الو هدادع امهم انش ىعزات ند كاذر ءايربكلاو

 ىنعزان نف ىرازا ةمظءلاو :ىلادر ءايربكلا .ىلاعت هللا لاق سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 جرخ مالكلا اذهل يق -« ثيدحلا لافلأبيىغمرشرت»- رانلاىفدتفذقام من مدحاوىف

 بايثاب ةمزاللا ةفصلا نع نونكي ممنأ كلذو مهتاراعتسا عيدب ىف برعلا هداتعتام ىلع
 الثم ءادرلاو رازالا لجو ع هللاب سضف ىوقتلا هسابلو دهزلا نالفراهش نولوش

 تافصلارئاسك اسل اما ىنءملاو ةمظعلاو ءايربكلا ةفضب ىلاعتو ةناكعس هدارفثاى د
 رازالاب انهمبشو امهريغو:مركلاو ةهرلاك ارا نيقواخملا ضعي: اب فدصتب لا
 ةرازاى ب مكراشي ال: هنالو ناسنالا ءادرلا. لوشن مي هئالعش امين تصتملا نآل ءادرلاو

 ةمزاللا هاف نم امبنال دحأ أمرف 5 راشي نا مخ ال لاتدسا كلا
 رعأ هللاو هريغب قيلتال ىتلا هب ةصتخلا هل

 م ةيكم ىهو فاّتخالا ةروس ريسفت 0

 اتازن امهناف لسرلان م مزءلاولو أربص اكربصاف هلوقو ليقو متيأرأ لق هلوق ديغ لبق
 كافل هيك نوكأ عبدأو ةئاقشو ةيآ نوثالثو سج لقو عبدأ ى مو ةْ.دملاب

 م
 افرح ن نوءستو ةسجحو هكا ف

 رحل لهل مس 1-0

 ميكحلازيزعلا هللا نم باتكلا.ل ف ايزل عج 0 لحو ع هلوق دع

 نيملاعلاو ضدرالاو تاومععلأ نم د لك ب رو مكبر وه ىذا هللا فدا أ (نيملاعلا بر ضرآلابرو تاوعسلا

 بو سع لك لع 4 فاقحالا ةرو_س مل ءانثلاو ند بدحوت و عال م ةماعلا ةمودرلا 1 لم ناك

 تاومعسلاىف ءايربكلاهلو)

 لف هوركو (ضرالاو

3-5 
 تاوملا ىف هتمظعو

 َّك (زيزءلاوهو)ضرالاو

 هماكح أ( ميكحلا)هماقتا

 فاقحالا ةرو_س

 نات ترهظ

 ات الثو نس ىهو ةكم
 55 ع 8

 حرا ل , !نجحرلاهللامسبو 5

 هللا نم تاتكلا ليز حز

 ميكحلا زيزعلا

 (ضرالابرو تاووعلا

 قلاخو .تاووسلا قااخ

 ( نيملاعلا بر ) ضرالا

 موز ىذ لك "تر

 ضرالا هحو ىلع بد
 ةمظعلا (ءايريكلا هلو)
 تاومسلاىف) ن ناطل_سلاو

 لهأ ىلع ) ضرالاو

 ضرالا لق تاوعسلا

 كلمف )رب 00

 ل مكحلا) هناطاس

0 

 ركدب ىتلا ةروسلا نمور
 الا ةيكم ىهو فاح الا اهذ
 ى نم دهاش كدوشو هلوق

 اداالا نأ ىلا لئارسا

 ركب نا تايآ ثالثو

 هلوق نم ندحرلادبع هنباو

 هيدلاو نانسالا انيصوو

 الا اذهام لوقف هلوقىلا

 اهفورحونوعبر ءاوعبر راو هناا مالو ةبا نوتذاتو ناتناا 1 4 كرها ل ا و 59 تت امندم نماؤ نبا والا ريطاسا

 ىأناكوهامىضق لو (مح) ىل اعل هلوقى سابعنءان ع هدائسابو 6 مس !|نجحرلا هللا مسب ف 0 1 فرحة: ئسونافلا

 كلا) هب نمؤرال نم ةمقنلاب (زيزعلا هللانم) ملكت باتكلا اذهنا (باتكلاليزن:) « مسقا مسق لاقبو نب



 ةئس ةئيس ءازحو هي تايوتعوأ 0 اق ) اولعام تاكا نكلا ءالؤهل رهظ ) مهلادبو

 6 دزاو ( نؤزبسب 000 قاحو را

 ( با دا ُّق مككرتت ىأ

 مكموب ءاقل ةدع 2

 ةفناضاو ةعاطلا ىهو

 ةفانطاك مولا ىلا ءاقللا

 ليللاركم لب هلوقىف ركملا
 هللا ءاقل متيسن ىأ نانلاو

 هاقلو اذه مموب ىف ىلاعت

 (رانلا مكيوأمو ) 00

 نم مكلامو ) مكلزتم 2

 باذعلا ( مكلذ نيرصان

 متدخعا) مك بيسب ( مككاب)

 مكلغو اوزه هللاتايآ

 مويلاف ايندلا ةو.ملا

 نود>رال(انم نوح رخال

 : . ا | (نوتعتسي هالو ) ىلعوةزج
 اهه# اونرح نا راب هيلع تناكام ىلع 3 اوكا حا 0 مهل رهظ 4 مهلادبو : علا

 ةماخو اوناعو ا

 اوبتعي نأ ممم بلطيالو
 دج اهلل )وضرب ىأ مد

 تر

 | تآيس) مهلرهظ (مهلادبو)
 2 9 منعا اواعات

 مب ازوتسإة بوت 2(

 (ليقو) بتكلاو لسرلاب
 مككرتن (ك ان مويلا) مهل

 مكموبءاقل متيسن اك )رانلا ىف

 رارقالا ب 1 م

 ) مكيوأمو) اذه م 52

 ند مك امو رانلا) 0

 باذعلا (ركلذ) هللاباذع

 0 هللا تايآ متذخن ا ركتأب )

 دل لك مانع 320 ا ءاز>

 1 0 2 و 2 0 0

 9 0 >3 عي مك 0 0 2 ا

0 0 1 

0 
0 

 تا كن تكمل
 ع ب م ا ممول ا

 ءازكلاوهو  نؤزهتسي هب اوناكام مهب قاحو 8 اهؤازحوا اهتبقاع

 3 ” اذه كموي ءاقل متيسن اك ىمشءام كرت 520 ككرتن © ى اسذن مويلاليقو
 مكيوأمد ) : هفرظ ىلا ردصملا ةفاضا مويلاىلا ءاقللا ةفاضاو هباولابت ملو هتدعمتكرتاك

 3 ا متذختا م ركاب مكلذ © اهنم ركن وصلخ 6 نبرصان نم مكلامو دانا 1!

 اهاوس ةايحال نا متبسخل © ايندلا ةاحلا ركتىغو# اهف اور كح مو اهب متأزهتسا
 مهالو 9 ءارلا مشو ءايلا مف قاكلاو دج أنو 4 4 ( تم انرجرسلا نر

 بر دجلا هللف 8 هناوا تاوفل هوضرب ىا مهبراويتمي نا مهنم بلطي 5 نويتعتسي

 ىنمملاو امندلا ىف ىأ 5 اولعام تاس ا 1 أ 6 مهلادبو زج

 متيسن ماس مويلالبقو نؤزهتسيهب اوناكام مهب ل زنىأ ةكمهب قاحو» مه ايس
 مكلامو رانلا م ؟بوأمو ف مويلا اذه ءاقلللمعلاو ناعالا متكرت 8 اذهركموب ءاقل
 ةادملا ا 4 كل لف باذعلا نءرككومنع نيعنام نه مكلام أ كوم ل
 احا فال هع نع كاضندلاةومحلا مكلغو ورع هللا تايآ متذذنا ركتأب 5

 ءا كح مهلاد

 نأ مهم تسر ورحب 00 #8 راثلا نمحأ ؛ 2 < اهنم نوح 00

 7 029 0 هللا
 نوطعي نيذلا مهو اندلا ىلا نوعجري (نوبتعتسي مهالو ) رانلا نم (اهم نودرخال مويلاف ) هللا ةعاط نع

 بر) ةنملاو ركشلا ( دجلا هللف ) مهلامشب مساتك
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 توشتساو تس لقو مكلاعأ ةكتذألا سيكل ىإ (نولمعت مت 01 0 انكانا) ناصقنالو ةدايز ريغ ند

 كلذ) هننح (هتحرفف مهل 00 :تاحلاصلا اولعو اونمآ هداك تنذن "انعم 1 ا نه لق كلذ س دلو ىنه#

 لح نإ قانا لف لسر م كأي ىلأ ىنعملاو ( مكيلع ىلتت ىنايآ ن 5 لفأ) مهل لاقيف ( اورفكنيذلاامأو نيبلازوفلاوه

 (هللادعو نا لبق اذ 5 نيرفاك ( نيمراموق مثنكو ) اب ناعالا 0 1[ هلع كوطقملا د مكيلع

 مفرلاب ( ةعاسلاو ق> ) ءازجلاب

 وه كلذ © ةنملا اهلج نم قلا 5 هتجر ىف مهبر مهلخديف تاخلاصلااولعو اونمآ

 ىلتتىنإيا نكت رفا اورفك نيذلا اماوز كَ بئاوشلا نع هصولخل رهاظلا 5 نيبملا زوفلا

 اموق متتكو ف اب ناعالا نع 6 متربكتساف إلف ةنيرقلاب ءانغتساو دوصقللاب ءافتك ا هيلع 0
 ردصملاو دوعوملا لمتحي # هللادعو نا لبق اذاو :* مارحالا ممتداع 5 نيهرحم

 أرقو دوصقلل دارفا 5 اف بيرال ةعاسلاوؤ# ةلاحمال هقلعتموا وه ناك قد خف
 ابارغتسا ةعاسلا ”ىش ىا 46 ةعاسلاام ىردن ام مق رف نا مساىلع افطع بصنلاب ةزج

 نظلا تايثال ءانثتسالاو ىننلا فرح لخداف انظ نظن هلصا  انظالا نظن نا هذ اهل

 هدكا مث ةفلابم كلذ ىوس اهف مهنظ ىننلوا انظ نطنالا ننام لاق هناك هادعام ىفنو
 اوعمسام نيب اوريحن مهضعب لوق كلذ لعلو هناكمال ىا 6# نينقيتسع نامو هذ هلوش

 ةعاسلا سما ىف تايأآلا نه مهيلع تيلئامو ل م

 محد ةكمالملا أن ىأ # نولمعت منك ام محتسن انكأنا ف لف وفحلا حوالا باتكل 5

 ناعفرب نيكلملا نا كلذو هتممن ذخأت ىأ مذتسن ليقو ركع امنايثاو اهتباتكو مكلاعأ

 مهاوق وحن وغللا هنم حرطيو باقع هيلعو باوُث هل ناك ام هنم هللاتيثف ناسنالا لع |

 لاعأ نم نوكيام ماع لك ةكئالملا حنت ظوفحلا حوللا نم خاسنتسالا ليقو بهذاو له

 نيذلا اماف ف باتك نم تاتا حاف لكسأ نداإلا نوكال خاسفتسالاو مدآ ىنب

 6 نيبملازوفلاوه كلذ ف هتنج ىأ «هتجرىف مر مهلخ ديف تاحلاصاااولعو | ونمأ

 كي ركيلع ىلح ىنايآ نكت رفأ ذأ لذ مهل لاقب ىأ ” اورفك نيذلاامأو  رهاظلا رفظلا ىأ

 ىف 2 ' نمرع 1 موق ماكو ) ف ام ناع ءاالأ نع ىأ 5 مر اق 0 ناردات انا ىف

 » قدح هللادعو نا ىلق اذاو : 0 لحو ع هلوت #3 نبركنم نيرفاك

 ىأ 6 0 ىردنام متلق ف ةشناك امناىف كشال ى

 نخامو 8 امهوتو اسدحالا كلذ م ىأ هك انظالا ن

 ءأ 45 اهيف بيرال ةعاسلاو ف

 ظن نا 5

 ةنئاكا امنا ىأ 3 5 ليد. ةامسكا ا

 نيذلا انف 0 مكلاعا د نولمعت منك ام 0 ةكعالملا كك يل انك انا 0

 / فوطعملاولوقلا فذُك مكلع ىلتت قا نكت لف ىلسر مك أي ملا مهل لاقيف ىا # مكلع

 ةزج ةعاسلاو اهمساو نا 4 ةيئاخلا ةروس ١ لع ىلع فطع 45 د

 هللا دعو ىلع فاطع

 ال مكارف بدال)
 0 (ةعاسلاام

 زا (انظالا نان نا)

 تاما ءانعمو انظر نان

 فرح لخداف بس نافلا
 تايثادافيل ءاندتسالاو ىننلا

 ءاوسام فن عم نظلا

 نألا ىو-ام ىنن سزو

 نامو ) هلوقب اديكوت
 نيئقدسع

 (ميسنتست انك انا) لدعااب

 (نولمعت منك ام) بتكت

 نيذلااماف)ا_دلا ىف نواوقتو
 مالسا اهياع ن2 أوفا

 (تاحلاصلااواعو)نآرقلاو

 معيد نيبو مب م

 (هتج رم 1 مهلخديف)

 زوفلا وه كلذ ) هتتحىف

 اوزافةرفاولا ةاجلا (نيبملا

 نم اوحنو 0

 نذلا موا 03 امو را را

 ار 0

 مهل لاَ ( اورفك نذلا

 متتكو) ام ناعالا نع 50 570 سالب انا مكيلع ) 1 0 قاب 2 رفأ)

 ا مامق (ةعاسلا و قح) توملادعب ثعنلا ( هللادعو نا) امدلاقف مهل ( ليقاذاو ) نيكرسش» ((نيمر 2 اموق

 نا) ةعاسلا مايقام ( ةعاسلا ام ىردن ام ملق) ةثاك (اهف ) كشال ( بيرال)
 ةعاسلا مايق. ( نينقدتسع نامو ) نظلاب الا

 لوقلام لوقن نا (انظالا نظن



 نك
0 

 ناو د نأ اهم .:أ ىلع عقرلاب مه "29و اخ اب باو مهااقمالا مح ناك ام ىنعملاو اولاق نأ يعش ناك رب> محو

 مكعبب ىأ ( ةمايقلاموي ىلا مكممجم مث ) مراعأ ءاهتلا دنع اف ( ركتع مث) ايندلا ىف ( مكس هللالق ) ربخلا اول
 نكلو ) عت 11ىف ىأ ( هبف ورع نايتالا ىلع ارداق ناك كلذ ىلع ارداق ناك نهو اعيج ةمايقلاموب

 ناو ضرالاو تاومعسلاكلم هللو ) لئالدلا ىف ركفتلا نع ءمهضا سعال ثعبلا ىلعهللا ةردق (نولعبال سانلارثكأ

 لدي دئموبو رسل موش موب ىف اميل بصنلا لماع ؛ نورشءلاو سماخلاءزجلا + ( نولطبم ارسم دئموب

 لك ىرنو) موقت موب نم

 ىلع ةسلاح ( ةيئاح ةمأ
 نالفاثح لاقب بكرلا
 ىلع ساح اذا ونحب

 ةعانسما لاح ”ىثاال وصح مدع نم مزايال هانا عيجو ترض مهت ةيحنا# مهلوق بولا

 ةمايقلا موب ىلا مكعم# مث : 3 يبحلا هدعات ادام ىلع © م2 كس هللا لق :ّ اقلطم

 علا هيلا يل ةيكللاو احلا لع ردق ءادبالا 2 رك نم ناف 1 هيف تزال

 5 ناكاذاو اهعوقو ىلع لد تابآلاب قدصملا دعولاو اراسم ررقام ىلع ةازاوملل
 5 0 * ر |١ ةضفح ةضاع لقيوةتكا
 رثكا نكلو 00 اذداغ نأ تضتفا نكس! مهاب اب نايمالا كما 1 0 5 ضو

 ا لا 3 ا 4 ع ا ع مف 4م

  1ا 5 1 99 ءادت ١ ١

 ولأ 0 ا هل لدي ةثمونو موقت مزي هع اس
 ىلا (اماتك ىلا ىعدن)

 ةفارطا لع ةلاح قى ةيذاح . ىزقو تكرلا لغ ةّوقودسم ةكراي وا. ةعاخلا ىغ
 عا 3 5 1 3 9 ١ 3 : 9 قتك اف اهلاعأ تناك

 لك بوعي ارقو اهلاعا ةفرك 2 اهماتك ىلا ىعدت ةما لك م مهزافيتسال مياسالا |

 هك نولمعت متتكام نوزحي مويلا 00 نأ لوعفموأ قص ىعدنو ىلوالا نم لد هنا ىلع

 ةبتكلا ما هنال هسفن ىلا مهلاعا بئاعص فاضا هك اناتك اذه ة لوقلا ىلع لوي
 ناصقن وةدايز الب ملعاع مكيلع كدهشنا قحاب مكيلع قطط 0 مهلاعا اهمف 0 نا

 مهل لاقيف سنجل مسا
 متنك ام نوز< .ءوبلا)
 اذه ) انآدلاو درك
 ناتكيلإ سا
 نال مهايا هس الإ ماا

 اوتام نيذلا اانا اونأف كلذ 33 نا اولا ناب اوهتحا ثعبلا يركز نأ ناك |

 7 بدال ا وب ىلا كسمجي مث 0 ع 1 0 _ 00 انل اودهشيل أ رّياىلاو هيف ةتبثم مهلاعأ

 نس الاودكلام هلال لاك

 هيف | 0 نأ عكف

 (مكيلع قطن) هدابع لاعأ
 (قغإ) ملم 8 مكلعدهشي

 0 كرا لرلالا ناعأ نازتح 0 مولا 5 ىنعي ك نولطمملارسخم

 | مهاَح 2 ةساح ىهو بكرلا ىلع كرا 5 ' ةساج ةعأ لكى رثو ف رانلا ىلا نوريصت |

 | نينتسرششع ىه ةعاس ةمادقلاىف نا ىسرافلاناملس لاق ءاضقلارظنب احلا ىدد سب

 ١ لك“: ىسفنالا كلأسأال هير يداش ما تاو لع ةانعل ايف سائلا 2 |

 ٍْ من مويلا مههنأ لاهو اهلاعأ هيف ىذلا ىا : © ابهاتك ىل 1 ىيد 2

 | 5 ناف ةظفملان ا ا ااا ؟ اذه هين شو ني نع أر 4 نول
 تاق اناتك اذه هلوَش امان هيااو اماتك ىل 1 دن ل الوأ مهلا باتكلافاضأ

 هللا نع وه ىلاعت ل كم الل هتفاضاو م 4 اغا تأ 2 مهباأ هتقاضاؤ امهنيب ةافانمال

 | 'داؤملا لئقو قطتن هناك فاش نايس“ مكلع دهسشتت ىأ 58 مكيلع قطني ف هيتكب |

 ثعبن نأ نيقداصلا |:
 داي ( لق ) توملا دعب

 هللا ) هباحصأو لهجىبال

 (مكتع مثزبقا ف(كيحم
 ىلا مكمحب مث ) ربقلاف

 احس 04 ( هللا ليلا لاقبو (ةمايقا موب

 (ناتكلاب) ةكملعأ (سانلارثك أنكلو) هيفكشال(هنف بيرالإ ةمانقل امون ىلا مكم# مث رخؤمو ردقم ركع
 وهو(ةعاسلاموقت موبو) تابنلا (ضرالاو) رطملاتاومسلانئازخ (تاوم-اكلمهتاو) نوقدصيالو كلذ (نولعاال)

 ةعماج(ةيئاح) نيد لهأ لك (ةمأ لكىرتو) ةرخآآلاايندلا باهذب نوكرسشملا (نولطبملا) نيثي (رسذئمو») ةمايقلاءود
 ىطعب نم مهنه و هنيج هباتك ىطعي نه مف تءانسلاو تانسلا باتك امماتكةءارق ىلا (اهماتكىلا ىعدن) نيد لها لك (ةما لك)

 (قااب) كيلع دهشب( مكيلع قطتن)ةظفحلا نا ويد ىنعي (اناتكاذه)ايندلا فنولوةتو(ن وامعت مكامن وزجت مويل|)هلاعشب هءاتك



 اينو نحن توع (ايحنو تون ) اهيف نيىتلا (ايندلا انئايحالا ) ةيناث ةايحاودعو مهنال ةايلاام ىأ (ىهاماولقو)
 ةاحملاو توملانا الا انبيصيو أ كلذدعب احنو اناوما بالصالا ىف افطن نوكتوأ ضءب ايحمو ضع توعوأ اندالوأ ءاقيشا

 لجرلا توعىأ مءانتلاب لوقب نم مالك اذه لبقو ةايح كلذ ءارو سيلو اهدعب توملاو امندلا ىف ةايحلا نوديري.
 نأ نوعزب اوناك 4 ةيثالا ةروس ) (رهدلاالا انكلهبامو ) <26 2077 ريت هبايق تاومىف هحور لعجن مث

 َّك 0 7 توع 9 اه نح ىلا ه3 امندلا امامحالا سس لاحلاوا ةارلاام ىهام اولاقو كه الأ اناا روابي ب يس سي

 2 ءان ينو انسفناب توعو'كلذ دعب يو اهلبقامو افطن اناوما نوكت ىا 5 اينو نعت درودلاو
 - توااكله نورختو

 ةامد تلد ءارو سدو اهيف ةامللاوتوملا اندصيوا انضعب ىحمو انضعب توعوا اندالوا 1

 هللانذاب حاورالا ضيق

 هن داح 0 7 1 نم كلد مهاامو 0 هيلع اذأ ءرهد نم ملاعلا ءاقب ةدم ل صالا ف وهو نامزلا وسد

 تسال | تت 5 5

 نامزلاو رهدلا ىلا ثد ثعبلاراكتاوا لالقتسالا ىلع امب قاعتبامو كالفالا تاكرح ىلا ثداوملاة بسن ىنمي لع |

 راكتالاو ديلقتلا ىلع ءانم هولاق اعاؤ هيلع مهل ليل دالذا نونظيالامه نا 0 امهيلكوا |

 فااخن ام ىلع ةلالدلا تاهخاو # تاني انتايآ مهلع ىلتن اذاو 5 هب اويسحم ملامل

 6 رهدلاالا انكلمامو ف نانوالا ةديعرثكا ةد.قعدهناف ممانتلادب اودارا منا لمتحو

 دوا وتجي جات ا.

 هلوق هنمو نامزلا ىوكشب انور سيورام هيك حجاب اع
 ا ةل_ىلادمل 5 . 8 ١ مآ 3

 00 هناموض راعني ثيشتم مه ناكام 4 مهتح ناكام 3 مها تانيبهوا مهد قتعم
 وب ال ١ 1 ناالا

 | هلل "أي : _ 9 , ١ 5 5 أ 5 5 عا مس
 رهدإ وه ناف نس ىلعوا مهةاسمو مهلا بسح ىلع هح ءاع* اع او 2 نيوداص منك نا اماب ا وع اولاق ا

 ىف الاوه هللاناف أ ا 1 1 د ع ا 3
 مهلامو) رهدإاال تداوحلاب 0 8 3 ىح 0-5 هو يد 0 0 ردع هي 9 هده 5

 مرا معي نمي كنزي 6 ا ام تمرر و الل تر
 نواوشامو (نونظيالا |[ ليقو ءاتءالا احمو ءاب الا توع ى ّ اينو توع ف ايندلا انناح الا 0 ا ١

 ٠  [3يور , اع. نيرو || فالتخاو نامزلا رمالا انينشامو ىا © رهدلاالا انكلمامو  تومنوايحت هريدقت , <.

 3 3 2 7 ) 2 : هن :ظيلارهنا 5 هولع اع ع هول ثملىأ دك اع كم فللذت هلامو 5 راهتلاو لالا |

 انو نيستعو ناب نم | 7300000
 نآرقلا ىأ (انتإآ مهيلع ن.افيذؤب لجو لع ها ملسوةيلع ا هللالوسر لاو لاق 0 ىانع (ق) 005
 كلا 5 ةالقاب ك مدأ نا ىبذؤي ةياورفو راهنلاو ليالاب قا 0 رهدلاا اورهدلا ثا ١ ا

 0 : هرامنو هليا بلقأ رهدلا انأ ىنافرهدلا ةبيخاي ىكدحأ ناوالف رهدلا ةخاب لوشو |
 ( مح ناكام تانيب) || * 4 1 ا

 ناو ةمح مهلوق ىميو ا ليلاىد 1 1 مدلك ا 8 ْ
 مهعزوف هنال ةح نكيمل | نوري اوناك مال لزاونلادنع هبسو رهدلامذ اعاشنه ناك برحاانا ثيداحالاهده

 (اًنئاب اباوتمااولاقنأ الا ةخح

 منك ناز مهوبحأ ىأ ١

 ثعنلا ىوعدو ( نيقداص

 رهدلا مهدايًأورهدلا عراوق مهتباص أن ولوقيف هراكملاو بئاصملا نم مهبيصيامرهدلاىلا
 مها١ ام رهدلا ىلا اوفاضأ اذاذ رهدلا الا انكلرءامو هلوقب مهنع لجو نع هلا ربخأ اك |

 رومالل قيقا ىف لعافلاوهذا ىلاعت هللا ىلا مهيس عجم ناك اهلعاف اوبسو دئادشلا نم

 هنا كلذ ل عاف او.ستال مها ليقو رهدلا بس نع اوهنف رهدلاال رهدلاىلا امنوفيضي ىتلا |

 1 ع
 انتامحالا ىهام)ةكم رافك لكس طا 77 اوشا اوان ا لا لت اذاوزه

 مايالاو ىلايالا لوط نونءي ( رهدلا الا انكلمامو ) ءانبالا ايحنو ءابآلا توت نونعي ( ايحنو توع ) ايثدلا ف (ايندلا

 اولوقشام ( نونظيالا مه نا ) نامالو ةح نم ( ع نه ) نولوش عى ) كلذ مها امو )تاناحناو نوشلاو

 ا 2 يرذع (متح نكام) لاو سا[ تانيبانتايآ ) هباححأو لهجىب أىلع ( مهملع ىلتناذاو ) نظاإبالا

 تنكنا (نيقداص متتكنأ) لطاب مأوهقحأ كلوقنع مهلأسن ىتح انءابآ دححايىحا ( انئاب اباونا اولاق نأالا) مالسل اهيلع

 نلحباو هفلأ نأ نآ رقاب



 ادي
 مهتيب قرفنلب ةفلاخلا ماقم ىف دمقأ نكةقفاوملا طاسب ىلع دعقأ نم سيلف نينءؤالاك ممنأ اوبسح اذا نوضامسنب
 لع فوط.» ( ىزمتلو ) هتردق ىلع لدلل ( قلاب ضرالاو تاووسلا هللاقاخو ) نيرفاكلا ىزذو نينمؤملا ىلءنف

 سفنااىوهل عاوطم وه اى11/ ءاوه ديلا دعا نمي اق نودي مهو تيسك اع سفن لك ) فوذهنا لاعملا اذه

 ادللاهانمأو ) ههلا لحرلا هت عوداوع دع اك ةدسا ؟ اًنورشعلاو ن ا دكا هناكق هللا ة وعدنأم عت

 هراتحاب هنم 0 مء ىلع

 لمذ هئف أشنأوا لالضلا

 كلذيهنم لع ىلع لالضلا

 الف ( همس ىلع متخو )

 الف (هبلقو ) اظعو ليش

 ثيح نم قباسلا مكحلا ىلع لبلد هناك## قاب ضرالاو تاومسلا هللا قلخو © |

 لن توافتلاو ملاظلا نممو لاما راصتنا ىعدتسا لدعلال ىضتقملاَق وحاب كلذ قلخ نا

 *6 تبسك ادع سفن لكى زمتلو ف تا مملا دعب ناك احنا ىف نكي مل اذاو ن مك و

 ىزحا و لدءبل واهي ردق ىلعا ملدا لدم ةفود ةلعىلعوا ةلعلا ىنعد هال قلاب لع مفطع

 هللا هلق ولو ظ كلذ ةيىستو باقع فاعضتو با 5 صقل 3-0 نوال مظو 5

 1 0 ا ١ 0 ىلع لء-و) امد دهدعي
 ةههلا لو ند تورفا 8 7 راشخالاو ءالج .الاك الط ناكل ءريع همؤول هنأ الغ دتم نامل : 1

 1 8 58 رض الف .(ةواشع رش
 هلال ءاوه ةهلآ "ىرقو هدبعي هن اكف ىوهلا ةعواطم ىلا ىدهلا ةعباتم كرت ك5 ءاوه 1 ا

 ىلعو هرج ةوسع ءريع

 (هللا كعب نم هيد نف)

 هأيا هلأ لالضا دعي نم

 فيف#علاب( (نوركذ ئالفأ)

 صفحو ىل عو ةزج

 00-2 -. 500 ا . 2 :
 8 هللا هلضاو غض هيلا هصور هام نسحا ىار اًذاَو هيه ارح نمو مهدحا ناك

 هك هلقو ةعمس ىلع مخو 0 هحور رهوح داسفو هلالضإ املاع 3 لع ىلع 0 هلدخو

 نيعب رظنالف # ةواشغ هرصب ىلع لءحو * تايآلاىف ركفتالو ظعاوملاب ىلاسالف
 رت د >0 .٠ ع ع 5 .

 داعب نم هللا دعب نم هيدهم نك ةوشع ناككاو ةزجا ارقو راثءالاو راصدسالا

 دورك دن ىرقو # نورك لم الفا ع هلالضا َ
 نور ىرثو : نور 2 لصاف ديدشتااب مهريعو

 ماق هتلر دقلؤ ىرادلا ميك كح 0 اذه ةكم لهأ نه لحر ىل لاق قورسم ريل وىويلا ةعباش ركنا

 0 ا 1 ضانإ ١ 0 : نا برقوأ عبصأ ىتح ةليل تاذ «لاقام عنف هتفلاح ىف هلك

 2 © قلاب ضرالاو تاوعسلا هّنلاقاخو 0 ةياالا تايسلا اوءرتحا ندذلابسح م امين نقتلا ١ ككلط اذإ

 دوصعملان | هي ىعمهو #* نوم "الهو اع سهل 5 ,حخ و لدعأ ان ى نالكللاملاناكو ءةوهشب كا و و ور يمال رتل لس ىرصو د لسابعأ |

 ةمانقلا ىقالا ميال كلذ 3 ةجارلاو لدعلا راهظا , اعلا اده قلح ١ فالاخو ١ هعدف 5 ةيرط
 توافتا لك

 0 7-5 فطر

 دا نه تيأرفأ 9 لحوْع هلوق * تاكر دلاو تاح ردلاىف نيلطنملاو نيقحلا نيب

 نمؤيال هنال هكدا[ انش ىوهي الق هاوءام هند دخلا ساسع نا لاق 1 ءاوه ههلا
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 أ

 كاوه 1 تيوهام

 "م قيدص فالاو ودع

 نا كاذو هسفن هاوهئام هدوبعم دا ءانهءلبقو هللا مرحام مرالو هقاحيالو هللاب | سلس
 0 0 3 1 هللا قاخو) مه بشل
 اوعر لوألا ند نسحأ امش اوار اذاِه هخغفلاو بهذلاو ةراحخا كيعت تناك برعلا 7 0 1

 (قْلابضرالاو تاووسا

 00 لك ىو قلل

 (تبسكاع ) ةرجافوترب

 رالا ىف هبحاصإ ىوج هنال ىوه ع اا ليقو رخآلا اودبعو هورسكو 0
 لاضدنا هللا لع ىف قيَسام لعل لع 5 8 ه1 هيفا عل هلم يع ىأ < ع ىلع هللا هلنأو ف

 0 ملا عمي يف أ 4 هبلقو هممس 3 متو ز» هقلخ نأ ل 2
 مهو م( رشوا ري_خ نه
 ص < هللادعب ٠ نم هيد نم * ىدهلارصسال وهف ةملظ يأ 13 ا رصب ىلع لعحو 0 ل
 نه صقل ) نوكيا

 6 ةيردقلل قع - سيل هئ ءدحاوأ /| لاق 1 ” نورك ل الفأ : هللا هلضأ نأ دعي نو 7
 ىل-_ع تاورالا و ع اقص

 هده 0 ىوو ةهل آلادبع نم ( هاوه ههلآ ذخنا نم )دمتي ( 001 9
 ميلا ( هللا هلضأو ) سيقنب ثرحلاو» لاّمو  لهجو.أ وه لاو ٌرضنلاوهو 0 92
 كلءاطغ (ةواشغ هرم ىل لعجو) قا مهشال يل (هبلقو) ق لع ع مس! عىل ( همس ىلع م وز ةلذاضا!ل ١ أ ما 5

3 
 وظعتت (نورك ذت 50 اح نأ كعل َق افا د هنأ ند للا هدشرب ا 00 ا رصمال |
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 (ةحرو) ةلالضا|نم (ىدهو) ةايحو احور لء> ام بواقااىف تالا ةلزنع عئاربشلاو نيدلا ملا ند 92

 نايسسملا راكنا ابق ةزمهلا.ئدمو ةعطقنم مآ( نذلا بس ح مأ) ثعلب نسأو نمآ نك (نوقون وقل ] تاك

 نأ ( مهلمحن نأ ) مساك ىأ هلهأ ةحراج نالفو حراوجلا هنمو رفكلاو ىصاعملا اوبستكا ( تايسلا اوحرتجا )

 ةاججاو ( تاحلاصا اولعو اونمآ نيذلاك ) ىف فاكلاىناثلاو ريمتل امهلواف نيلوعفمىلا ىدعتم لا لجنه وهو مهريصن

 صفح و ةزجو ىلع ءاوسدرفملا مكح ىف تناكنف امنا الوعفم عقن ةيلا نال فاكل نمل ( ملا مو يهانم ءاوشس) هاا

 ممنانو مهاب لعج بصنااب ممامو شعالا 00 ماو مهايحم حفتر و مهلعج ىف ريمضلانم لاحلا نع بصنلاب

 ا !١ ىوتني نأ ر راكنا ىنمملاو مساعد هر معا ىف ه4 ع6 ذا جطمدتك نيا
 مدح

 انو ناواعنوتسغاو || 85
 ووتسإن 5 6 9 1 هللا نم ةمعتو 3 ةجرو # 3 نذل 1-0 :ىدهو: 3 حالفلا هحو مه رضيت تانيب 1

 اوخأ َْق ارثوال انا 7 ص 5 ١

 2 ءاأ ما تت انسلا م نذلا تسول ما 5 نيقيلا نوءلطي 1 نونقوب موقتل س

 ءالؤه شاع تح ءاضا 1 5 1 1 5 : 3 7 8 5 0 0

 8 1 1 ا ةحراخلا هنمو تالا حارتح الاو 0 راكنا اهنف ةزمهلا ىعمو ةوطقنم

 كئاواو ةعاطلاب مامقلا 1ع 1 1 : 3 ً 0. 5 3
 ا للا وهو ملثم 2 7 تايانغلا اواعو اوئمآ ني ذلاك © مهريصت نأ 3 مهله نأ

 ريمضلا ناك نا هنم لد 01 مهئا و مها ءاوس # :- هلوقو لمح ىلوءفم اك

 نايس م امو م اح 1 نأ راكنا قعملا ذا هيف لا نال لوالا لوصوملل ١

 ءاوس صقفحو قاتكلاو و ةز> ةءارقهماع لدبو نيذم وم ا وهاك ةماركلاو ةحيلاىف |

 ناك ناو لاح ناكلاو ةيلوعفملا وا فاكلا ىف ريمضلانم لاخلاوا لدبلا ىلع بصنااب |[
 ىناثل نم لاجوا لدبف امنهل ناك ناو راكنالل ىضيقملا نيب قانئتساوا هنملاَك قاتلا
 مةدخلاؤملا كرتوا ةماركلا ىف تامملا دعب اووتسي نا راكتا ىندملاو لوالا ريمتلاو

 هتاممو فنص لكاس ىواستل ررقم فانئتساوا ةايخلا ىف ةحصلاو قزرلاىف اووتسا ||

 جاما مدقك نافرظ مهتامو مهاب نا ىلع بصنلاب مهتام ”ىرقو لالضلاو ىدهلاىف |!

 كلذ هب اومكح أيش سئيوا اذه مهمكح ءاس # نومكحتام ءاس ف

 مأ نوندوب مول ةجرو ىدهو 0 هد نو رمصبب ماكحالاو دودحلا قى سالل ملاعم

 انامو تسلا فارتقا ىلع |
 ىلع ءالؤه تام ثح ا

 ةماركلاو ةجرلابىرسشبلا || ١
 سألالع كقاوأو |

 ليقوةمادنلاو ةجرلا نم

 اوودس نأ ناكنا ءانكل

 ارركسلا 65 تامملا ىلا
 ةوعلاو قزرلاىف ةاءلا ىف |

 0 ىو

 تاذ ىلصإ د هنع 1

 هه ا ماقل دنع ةلمل |

 ددرتو جب -- 1 2 3 لا

 لسا دعو حايصلا لل 1

 اهددرب لمعف اهغلب هنأ |

 ليضفاب لوّشو ىو ا

 نيظرفلا ىأ نم ىرعش تل || ةرخ الاوايندلا ف هتامو ءابحعوف رفاكر فاكلاو.ةرخآلاو ايندلا ف هتامو ءايححف نمؤ»
 (نوبكحام ءاس) تنأ || لاف نوحشام سنب ىأ © نومكحنام 0 وه ل املاو لاخلاىف نيلاحلا نيبام ناتشو

 نيذلاك مهلمحن نالت رفكلاو ىصاعملا اوبستكا ىا : تاايسلا اوحرتحا نيذلابسح

 نول 0 ناكنئانينمؤإل اولاق ةكم ىرمشم نمرفنىف تازن 5 تاحلاصلا اولعو اونمآ

 ءانعم 5 مهتاممو مهام ءاوسؤف ايندلا ىف مكللع انلضفاك ةرخ - الا ىف مكيلع ن اضفنل اقح

 نمؤملانا ىنمملاو الك ءاوس مهتومو نينمؤملا ةايك متاممو نيرفاكلا ةابح نا اوبسحأ

 هيلع دمحم نوقدصي (نونقوب موقل ) باذم|نم (ةجرو) 6 سمه هو اخ و ات ) ةلالضا|نم ( ىدهز

 اوزراب نيذلاة متع نيديلولاو ةيشو ةبتغىنمن هللا, اوكرشأ(تاسلا اوحرتجا ننذلا ١) نظيأ (تسح مأ)نآ رقل او مالا

 مهماعاةلضفاك ناضفتلاباوثواةحةرخ آلا ىف مالسل اهيلع دك لوقشام مهل نانا اولاقو ث را نةديبعو ةزجوايلع ردب م

 (تاحلاصلا اواعو) هيبحاصو ىلع ( اونعآ نيذلاك ) باوثل ابةرخ آلا ىف رافكل لمي ( مهام<نا) ن وتظب هللا لاقفاندلا ىف

 يممو ناعالا ىلع (ماتو) ناع الا ىلع نينمؤملاي (مهايم) ءاوسب اوسيل ( ءاوس ) ممر نيبو منيب اعف تاعاطلا

 ةعاطلاو نءالاىلع ءاوسب ءاوس نينمؤملا تاممو نينمؤملا يع لاقبو رفكلا ىلع مهمتامو ر مك لع نير ذاككلا

 نوضقام سثب (نومكحام ءاس) هتلابضغو ةيصعملا ورفكآ ا ىلع ءاوسب ءاوس مهتاممو نيرفاكللا يحعو هللا ةاضرعو 0



 ريدلا ف مهني نالألامقو 4 (اوفلتخااف) نيدلا أن م (سمالا نه) تازحممو تابآ ( تانب مهانينآو) ممام ز ىملاع ىلع

 ةاتخا اتاو للعلا وهو فالاا لاوزل بجوم وهام مهءاحام دعب نم الا ىأ (مهني ايغب للعلا مهءاحام دعب نهالا)
 ءارملا لبق ( نوفلتخ هيف اوناكايف ةمايقلاءوب مهني ىغَش كبر نا ) مهنيب دسحو ةوادعل ىو .تادش

 (كانامج مث ) اروذمم هب ناسنالا نوكي ل اه> نعال ةسايرال ابلطو ادسح تاروتلاىف هيهاونو هللاماوأىف مهفالتخا

 نء(سعالانم)جاهنموة قي رطىلع 7:17 25- (ةعيرشىلع) 1 نورشعلاو سما+ اءزجلا ) باتكلا لهأ فالتخادعب
 عمتاف (اهعبتاف) نيدلا عأ
 2 تءاقلا كني زرت

 ءاوهأ عبت :الو) لئالدلاو
 عتتالو ( نولعيال نيذلا
 ارش نم هيلع ةعح الام

 ىلع ىنبملا مهنيدو لاهجلا
 ءاسور مهو ةعدبو ىوه

 8 2و عاق مك 5 2 مه و اهيف ردن نيدلا || ةلدا 4 2 " نسالاو هم تاذيب هانساو 5 نع ترون لاك

 هي اوفلتخا اف ف هقدصل ةنيبم مال دءلا؟ هيلع ىنلا يلا تَ ل.ةو تازهعملا

 ةوادع 3 مهنا انغب 0 لالا ةقرق اعلا مهءاجام كاع نمالا علا كلذ ىف

 .ةذخاؤلاب نوفلتع هيف اوناكاهف ةمامقلا مو مهنا ىدقش كبر 0

 7 اهعبنأف ف نيو 0 9 سعالا ق 'رم 5 رط #ةءيرش لع كانلهح مث ةازاخلاو ا

 ١ لاهملا ءار 1 7 نواعيال نيذلا 20 عبتنالو ف يخي ةحاشلا كتر عبعاف

 ١ مهنا 8 2 كانابآ ند ىلا عن 1 هل اولاق شر 5 ٍءاسْؤر مو تاوهشلل ةعباتلا ] 0

 | ضعب ءايلوا مهضعب نيملا- ظلا ناو كِ كب دارا ام ك5 أيش هللا نم كنع .اونثي «
 عجرا اولاق نيح شيرق
 ( ملا ) كلاب نيد
 نيرفاكلا ءالؤه نا

 |نم كدننع اونغينل)

 مهضعب نيملاظلا ناو ايش
 ىلو هللاو صعب لو

 امو هولاوم مهو (نيقتملا

 هلو هي نيقثملا ىلو هللاو 2 معاوعا عابناب مهلاوت ل مامكنالا ةلع ةيسنجلا ذا

 6 سانال رن ا 1 عابتاو ل ا * اده نو ةعيرشلا عابناو قتلاب 0 2 ١ ١ 4-0 00 عل أ 5 معن |

 مهانيت [و# مهنم هيلا بحأ الو هللا ىلع مركأ مهنامز ىف نيملاعلا نم دحأ نكي مل ْ)

 سو هيلع هللا ىلد نيم ع تدرب غلا لقو مأر كحاَو 0 . ىأ 6 سمالان م تان ا

 بهجت ءنمم 8 مهن أدع 0 هءاحام كاع نمالا 9 ل ف ءمسأنم ميل نامو ا :

 نيّتنالولا نيب لضفلان يبا
 رئاصب ) نآر قا ىأ(اذه)

 ( سانلل
 | مءانيطعأ (ممانياو)

 7 | ) مالا نم" تاكا (
 ىأ ص سحالا نم .- 2 6 جاهنمو 2 هه :رط ىلع ىأ 4 ةعب رش لع 0 داب ا

 1 ا صأأ 0 تانعضإو 0

 اوةلتخااو |
 0 كنابآ 0 )محيا هل نولو_ه 00 كلذو نيرئاكلا داع ىنعي رمل ا نيا
 9 1 9 نآ رقلاو سو هيلع هللا ىلص

 0 ا ااا هللا ن و 0 م * ىلاعت لاق كنم لضفأ 5 5 5 00 كَ افون كل أ ع لأ و تنعا عل أ ِ

 نيلاظاان 2 قع 27 ضعبءانل وأمهضعإ نيلاظلاناو : 2 مهع 15 تددنا !ناأمش هللا بادع ا 5 ل 5 و

 ناس ) علا مهءاحام
 ا

 ) م ايغب ) مهاتك ىفام
 كك اورفك م ا

 ناكاح او ]كلا نش ا 00 0 23 كلذو فالتخالا لوصحل ايس
 داو هب ايوهظاو اودياع اود طعال مما 3 م مدقتااو ةسايرلا بتاظ هئم مهدوصقم

 1 4 كانلعح م 0 2 اونكاوف ةمايقلا 0 يندب ىدعش 0 نا 0 فالتءالاو

ه8 < نولعيال تل را عشالو © ةحاثلا كد ةءارش : عبتا ىأ 6 اهعرتاف هله نيدلا نم
 

 9 ىأ * نيقثملا ىلو هللاو ؛ 0 رخآلا ف . مهل ىل ىو الو امدلا ىف أضعب مهد ىلوت ا

 ف مهرصان |! أ -3 * سانال ر ادع 0 3 ل ىعي 5 2 اده 7 ةرخ ةلاىف مهدكلدو امدلاىف
 أ

 «ملا») ا قلل راض 207111 ىْعَش ) د« اي ( كيرنا) نآرقلاو مالسلا هيلع
 جاهنمو ةنس ىلع (ضالا نم ةعيرش ىلع) كانرتخا ( كانلع> مث ) ايندلا ف نوفلاخ اتوا 1 ىتلاق [ هيااو | هكا ِ

 .الو) هلا قل اوعدت نأ كانمأو مالسالاب كانمرك أ لاقبو اهب لمتاو !هلع مقتسا( اهعبتاف ) ىتءاطو ىرعأن

 نم ( هللانم كنعا

 هللاو ) ضعب نيد ىلع ( ضعب ءالوأ مهضعب ) نب رفاكلا ( نيملاظاا ناو ) مه ءاوهأ كا نا (1 اف ) هللا نك

 لذ )ناب ( رئاسإ | نآرقلا ( اذه) شعاؤقلاو كزشاأو رفكلا ( نقتلاكو

 ونعا ن !مما) نتا وو ىراصتلاو دوعااىن علا هبا ديح وت( نوال يذلا بد ( نيا اءأ اوهأ ع



 مايا برعلا مئاق ول مهلوق نم "؟نعأب هللا عئاقو نوعقوتال ( هللاءايا نوحر ال نيذلل ) مالا ىلع 0

 نيح هنعدتلا ىضررعف تاز لق ابيذ زوفلامهدعوو نينمؤملا باوثل ىلاءت هتلا امو ىتلاتاقوالا نولمؤيال ليقو ب
 مهيفوبل اورق ن ايآوسعأ اعأ أ ةرفغملاب سالل ليلعت (ىزجل) هن شطبب نا مهف رافغىب نه نيكرشملا نه لج

 مم ادعأ ئذأ يل !ءره 0 نيدوصخ اموقو موقاعا ىزحم لف هلأ اكل حدملا ىلع (اموت) يترتماقا و ءازح

 0 اوف ريا رمش عض م هياعمالكلاةلالدإ ريا رضاف اموقريخلا ىزمحاىأ ديزيام وةاك ا و ةزجو ىاشىزتل

 لو سعشل |ىراوت ىلع كاز 3 ةروس) ىشعلاب هملع ضىعذا 5 عم 2ح هلوق نال تا ترا

 ءا نك ىز حا ريدقتلا
 ْ 1 ان 6 ها مايا نوجرإال نذل 3 دكر أوقع ىا اورفغي اورفعا مهل لق ىنملاو |

 موشال ردصملا ن ود
 ١ ممشاع هتائكر رع ىف تزن ةبالاو اع مهدعوو مهباوثو نينمؤاارصنا هللااهنقو ١ وعقم همو لع أ مام 0] ودفم .كءمو لعاقلا عا ْ ا تاكد نولمأ د مهتانو برعلا مايا مهلوق ند هللادعاب هعئاقو نومتوتالا

 | اونك اع اموق ىزعل 0 لاتفا :[ةحردسا كل لقوم ثطس نا مف قوام |

 | ركعلا نوكف امش ذاكرا نورفاكلا وا نونمؤملا مه موقلاو سمالل ةلع # نوبكب

 ةزجو ص اعنا ار قو امهم موا ةءاسالاوا ةرفنلا بسكلاو عويشلاوا ريقعلاو متل

 || ءازااوارشل اواريداى زعل ىااموق ىزجماو موةىزجمل 'ئرقو#«نونلابىزمتاىلاسكلاو
 هسفئافاط اصلع نه وفه ففيعض هب لوف عم ءاهسدبلاذانسالا ناف ندصملاال ب ىزتكاف د ا ١

 لعركي زاجف © نوعجرت كبر ىلا مث وفن هياقعابيلعو لمعلا باو اهلذا ا,ملعف ءاسانهو ١

 رظنلا هى لاو مكحلاو # 00 1اعا 35

 عانقزروإ مهر 5 م الا مهيفرثكد 5 ةوبنلاو  تاموصخلا لصفواةيلمعلاو |
 ءانيأآ ثيح 6 نيملاعلا ىلع مهاناضفو ف لئاذللا نم هللا لحا ام كي تابنطلا نم

 لوعغفملا ةماقا امأ 0

 زياجف لعافلا ماقم ىتاثلا

 هللا كاز لوقت تنأو

 (نو.سكي اوناكاع) اريخ

 0 ادا 0

 0 نمو هسفالف اطاص

 باوثلا اهلا 2 اعف

 ىلأ مث) باقعلا اهيلعو

 ىلا أ (نوءجرت مكبر

 ى اي آ دقلو) هنا

 هر تانكلا يارس

 هقفلاو ةمكملا( مكحلا وز

6 

0 

 نبا لاق هتةع نولاببالو هللا مئاتو نوفاخال ىا © هللا مايا نوحربال نيذلل

 | دكع لعشر رافع توم ذلخو نإ كلذو تالا ن نعاف تلا
 اكل لتفو ةدع ردح 5 0 ةيآلا ةذه هلال هب شط نأ رغ مهف

 ىذا" ىف ةوناك ةكم لهأ م عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتا نم سان ىف

 هيلع هللا لص هلا لو 2 لإ كلذ اوكشف لاتقلاب او سكب نأ لبكا نك رشم م لن دش

 * نو.كي اوناكامب اموق ىزجمل قه لاتقلا هنأ اب اهخسن مث ةيآلا هذه هلال درا

 نات ىوسعا ليرأ

 مقلط تكللاود نءالا

 ركذلاب اهصخ (ةويئلاو)

 مهيلع ءادالا : اك

 معانقزرو ) مهيق مالسلا
: 

. 

 : 3 اهيلعف هن نمو ةيفتاو الكاع لع نم ص ىملاعت لاقف كلذ و 3 0 6

 : ةار وتلا ىنعي © 54 ات لا لفارس ى انين در 5 ىلاعك هلوق 5 نوءحرت مث 5 للا

 هللا ادام ) تاركا ا 8 5 اقسم خم مها:ةزرو ةوءنلاو 0 ا الجل هق روم قع 8 © حلاو شك
 لل . 0 عش ند

 ا كل مهر رايدو نوعرف مو“ لاومأ مندوأ وم مدلاىف مهيلع سواه وهو تاللذاذنا

 ساب 2 لاق متامز ىلع 37 ىا 58 م نيملاعلا ىلع مهاناشفو د ىولسلاو نما مهيلع
 قازرالان م كاطاذ م4

 (نيملاءاا ىلع مهانلضفو)

 ردع اوناك اع 0 هبا دمأو 5-5 قع 1 00 5-3 ( 3كم كو 1 0 )نوفاذعال نر ( ا

 'نييوصحتم - 00 2-2-0

 تاو ) هسفنلف )ناعالا ُّق اصااخ ' انكاضال + ,نم لات ا ان م ةر ةردملا نبق 0 وفعلا | 0 و تاريذلا نم نو 0 ِ ١

 1 5 30 3 ه2. ا َة - مه . 1 َ 5 : داا؟
 مكل ع 7 2 توا تباعا ) نوهردححرب ماي لا )َ م( كلذ دب وع ا ىلعف : أماعق هك رز هللاب كرشأ ) ءا 0 ر كلذ

 بتكلاو ءايبنالا مهف ناكو ( ةوبئلاو ) مهفلاو للا ( مكملاو بادتكلا ليئارسا ىنب ) انيطعأ (انيآ دقلو) |



 : 7 ةيردصم امبفام ) اوذْحماام الو ) هللا باذع نم ( ايش ) لاومالا نم (اواكف ممعىغيألو

 ثان ان اورفك ن.ذلاو) هيلع لدنو نآر قا ىلا ةراغا ( ىده اده) مهح ( ميظع بادعم هاوءانلوا) نانوالا نم

 كوحرلاىف لماك ىا لحر دز لوقت اك ةيادهااىف لماك نآرقلا اذه ىانآرقلا ىع مهب ر تايآ نال ( مهيد
 زجرل ةفصرملاب مهريغو باذعلا 3 ةفص ص فحو بوو كم عفرلاب )م لا ) باذعلا دشاوه( در نم تاذع ميل

  ناحرملاو ؤاؤالا ىلع صوفلابوا ةرامغلاب (هلضف نم اوغتبتل را 3 هيف كلفلا ىرجخل رحل مك رح“ ىذلا هللا )

 ْ 0 ا وعسلا قام كلر ,معمو نوركشت 2755 ر2- مكلماو) 4 نورسشملاو سماخلا ءزجلا , ىرالا رسلا جارعساو

 00000 ا لااا ااا ااا وسل ( ايدل ضرإلا قاع

 وهو تاومسلا ىفام ديك أت
 اعيج ليقو رحم“ لوعفم
 (هنم) لالا ىلع بصن

 ءاشنالا هده رم غأ لاطع

 ويس ىو
| 

 5 اوذنا امالو ف 21 تا هك ايش و دالوالاو لاومالان م 5 « اوبك

 / 00 0 ا :
  ىده اده ص هوامعتال مظع ناذدع مهأو 0 مائصالا ىا ىا ءاياوا هللا نود

 ام 00 عقدالو © ' مع ىنغيالو : مهلاحأ كعب 0 مهفلح نموا ا ماا نوهحوتم |

 ند باذع مهل مهد قانا اورفك نذلاوف هلوق ةيلع لددو نآرقلا دك ةراشألا

 باذعلا كاش زحرلاو ملا عفر سقحو بوقعءاو ريثك نبا 0 7 ؟ ملا زحر
 - 8 ةدنع اف ةل طاب هك 1

 ا باخ الاك لغلختب ام هيلع وفطي مطسلا سلما هلعج ناب 4 ( رعااركلر مس ىذلا هللا 31
 ىافودع ادتمم ريخوأ

 01 هلال جزا حو” 7ع”:
 اوغتبتا وز اهونك از مت مناو ا 2 ا هيف كالفلا ىر جا وب هيفا سودا عنألو

 : ةقصوا هئم اهلك هكاهذه

 ]1 ةده دك نوركشتت مكلماو) 2 اهريغو ددصلاو صوغلاو ةراحلاب : هاضقف نم 3
 هدم اريوستا ىأ ردصلل

 هك هنم مكل ةعئان اهةا> ناب 6 اهج ضرالاىف امو تاووعسلا ىف ام مكرمو 0 2 هايل كلذىفنا )

 ع ا تا

 اونمآ نيذلللق نوركفتب

 اورفعا مهل لقئا (اورفغي

 ىقفالملوا هئم أعيج ىه ىافوذحل ريجوأ 00 3 ءامشالا 516 روش ا مم لاك 1

 ةئنو هل لوقملا لع ةم ”ئرقو ضرالا ىف املؤا دنك اثلل نئركت مكلرخسو تاوملا

 مول تال كلذ ىف نأ 2 فود ريخوأ ىزاخنا داتسالا لعر هع لع هنأ ىلع
 اما فد

 |" لعن اوحلا ةلالدإ لونتملا فذج# 6 اورفشإ اونا نددال لق وه هتتاتسف # نورك |[ 02007 20000000
 هيلع لدي باوجلا نال

 الاقل ناومالان هرم ىا 4 اويسكام مهنَع ىنغي الو ف رانلا ةرخآلا ىف مهلو

 ةهل الان 7 هللان د 43 ن ا مع ىنغالو ىا د © ءاياوا هللان ود نم 9 6

 اوفع اورفشثإ ىتعمو
 موز هنا لةو اودقصيو

 ١ ةلالضلا نه ىده وه ىا 1-0 * ىده 2 ن 1 رقلا قع سي اذه 1 باد مهو

 ا ىرحمل رحلا م 5 رد ئنلاهللا م ازحرن 3- باذع مهل مم رتأب ناورع نلازو

 مكلعلو د ةمقاثم جارخمساو ةراحن 5 كب ا يتث هللضف نم اوغتتلو ه سحأي هنق كاك 0
 2 آخ 7 0 6-00 3 24 0006 2 ام رمع ىد

 ىلاعت هنا ىنني 45 ضرالاىفامو تاوعسلا ىفام ركل رخخ“و لف كلذ ىلعهتمن كي نوركشت | 222026 تن
 لالا نع اوعجام 06

0 

 تائيسأا ن ف اولعام الو

 الوز هلئا 000 اش

1 

 أو رفذل ءرب دقت رعكم مالب
3 

 زاحو نتفذ انسه نسخ وهف
 ةنل سس ]اس يس ا ل يلا رس ل ل ور

 0 6 هي هتماعج 0 ل نم انل ةرحسم ىهف اهعفانمو اهقلخ ظ

 ا 2 6 نوركفش موأ 5 ا كإ ذقنا 0 ناس>اودهنم لضفت كلذ ل كلقو هم ةجركلذ |

 اورفغي اونمآ نيذلل لق لحو لع هلوق # | أ

 (نذلل) نآرقلاىتعي(اذه) رضنللباذعا اذه لكون وكيام ظل ريع تانعفر) ايايرأ ( ءايلوأ هللان ود

 باذع مهل ) هباحأو# رمل رهو نارشلاو سو هيلع هللا ىلص دمحم( مرت ايآب اورفك ن.ذلاو) ةلالضا!نم (ىده)

 اوبلطتل (اوغتبتلو) هنذاب (ءسبديف) نفسلا (كلفلا ىرجتارحخلا ركل ) لاذ ( رض ىذلاهتلا ) عيجو ( ملأ زجرنم
 رمقلاو ىيرعشلا نم (تاوعماىفام) مل للَذ (مكل ر عمو) 5 (نور تلا مكلعاو) هقزر نم ) هلق نم ١

 3 ذاهث 0 نا ) 0 2 ا الا لاو مشا نم ْ ضرالا فامو ) باههملاو موهصلاو

 م



 هتلادس كيدح ىف ) < ةراشالا ىنهم نم كلت هيلع لدام لماعااو ( قحاب كيلع ): واتم ىا لاملا ل اه

 لهسو ورعوباو ىزاخع ( نونمؤي ) ديز مرك ىنبعا نوديريههركوديز 0 مهاوقك هللا تايآ دعب ىا ( هنإكو
 (هللاتايآآ معس) ماثآلا فارتقاىف غلاب ( ميثا ) باذك( كافالكل لبو ) دم اب لق ريدقتىلع مهريغ ءاتلابو صفحو

 تاي لاي ناعا الا نع )ا | انكم م( 95 مي ا اه ١ (رسعيمث ) هللا تايآ نم 0 ( هءاعىلتت) ةفصرح عطوه ف

 ثيداحا نم ىرتشي ناكامو 9 رضنا|ىف تازن ىلبق هدنع امي ايدتماهل ايردزع قألانم هل قطنت امل ناعذالاو

 ةلالضا اىلع رارصالانال مثب ”ىجو هللانيدل اراضم ناكنملكوف ةماع ةيآلاو نآرقلا عاما نءساناا اهب لغشيو محلا

 ' نأك)) لوقملا ىف دعتسم 4 ةيثاللا ةروس ) نآرقلا تايآ عامس 44١ 12- دنع ناعالا نع رابكتسالاو
 أ-هعم# ىل 5 اكل صالاو ا د1 ا 0 *ق 7 ى 0 ولت ش ِء ثيدح ىابف ودب ةيضتامو ادي نست داب ةفةراشالا :ءهاهلءاعلاح #كيلعاه واتتوج || 0 ناك ( ا_هيععسل ل ا ع 9 > 0 بج | انس

 5 1 : 0 ٌ ىنعا كلوق قاك ماظعتلا وةغااب هللا مسا مدشتو هللا تايآ دعب ىا ه# نونمؤتهتايآ و هللا دعب

 ناحلا ريع ريع او
 ١ ةواتملاهلئالد هتايآو كي دا نسح | لّزن هللا وةكنآر قلاوهو هللا ثيدح دعو |همركودنز

 0 ا ل لح نونمؤي حوروورعوناو صفحو نايزاجملا أرقو ب نيفصولارباغتل فطملاوذآر لاو
 دا ف مان ًالاريثك 5 مث ف باذك اك كافا لكل ليو 2: هلبقام قفاويلهابلاب
 داعبتسال مثو تايآلاب ناعالا نع * اربكتسم 5 هرفك ىلع مهقب 5 رضي مث هيلع ىلتت
 هك اهعمسل مل ناك م ةاهروزب مث توملاتارغىر.#هلوقك تاي آلا عامسدعب رارصالا

 دبع لم 8ع ىا لاخلا

 باذعب هرشبف ( عماسلا

 رهظياربخ هربخاف ( ملا

 ملعاذاو) ةرسثبلا ىلع هرثا |

 دعاب لذاو ( ايش امان نم
 ريغ لثم ربعي ىا لاسحلا عضوه ىف ةلخلاو ناشلا ريم فذحو تففخف هنأك ىا
 اذاو ف مكلاوا لصألا لع ةزاثنلاو لاي لع 4 3 ميلا باذعب ٠ هر رف عماسلا

 دذإ لغو اسانأ ىف نش
 0 0 مهل كئلوا اًوزه اهدنا ام هنأ معو تايأ أ ند 0 00 اذاو 7 م 6 3 ا

 نلف( اهدنا ):ابم

 لق ملو (اوزه) تايآلا |
 اناا ناتشألا هدا

 هتدافو اننايآل ريمشلاو ٌؤزهلا بساننام اف ىرب ناريغ نم كلذ  نيهه باذع |

 ملو اهلك تايآآلاب ءازهتسسالا ىلا رداب تايآآلا نه هنا لعو امالك عمس اذا هناب راعشالا
 هنامالكلا نم ”ىثب سحا م فال *# منهج مهئارو نم ز# ةيآلا ىنمع هنال 'ىثاوا هممسامىلع رصتق

 1 1 ! 9 . 7 ١
 00 و | ثرا نبرضنلا ىنعي ملأ بحاص بادك : : ما كافا لكل ليو 8 ىلاعت هلوق © 0 1 5 ل |

 أسهمت 1 ناك نا 5 مث هيلع ىلتت + هل 1 ا تايآ 0 13 ا 5 مس 7

 أ 2و

 2 نوئمؤ هتابآ و د هلاك كر ىأ 34 هللادعب ثيدح ىأف قحاب كنلع اهولتن ا

 زرسالا ىلع رصتق : ملو

 هينا ووو اهبل © اوزه اهذذنا كو نآرقلا تايآ ىنعي # 4 امش انتايآ نه لع اذاو ميلا تاعي هرسثدق

 ىنعم ىف هنال ”ىش ىلا ريكا

 ةيهاتعلاى |لوقك دبأ الا ]أ : :

 نيكافالا 0 ميثا كافا لكلا اع (كثلوا) ةيتعدازا ثيح# ل مماقلاوهلا : ا ل

 منهج ) مادقوا فاخ نمصخمتلا اهيراون ىتلا ةهجلل مسا ءارولا مهمادقنم (مارونم ) زخم ( نيهم باذع ل

 هءاتك (هتايآ و رتل مالت (هللا دعب) مالك( ثيدحىأبف) لطابلاو قا انابدتل (قأاب) اهم للربح كيلعلزن(كيلع اهولتن

 كاذأ لكل) مدو > ىقدا هر كادنل دش نازقلا اذهب او:مئلنا (نوهور) ةماع لاك
 0 ع 1 ىيلا 0 كيل 1 مه-) ث 0 0 م 2 0 :

 هدد نرش اعلا جعل ملناك) نآرقلاو سو هياع هللا ىلص دمت ناعالا نع امظعتم (اريكتسم) هرفك ىلع

 (نيهمباذع هاكئاوأ) ةيرح“ (اوزهاهذختا ًايش) نآ رقلا (اننايآ نه) عم (يع اذاو) اربصرد.موب لتقف عيحو (ميلا
 مح 000 سانا قا مارو نم 5 نك ا

 6  نيهم باذع مهل 3 ةم هتفص هذ هنم ىلا ةراشا ه6 كئلوا ف اهنم رح“ ىا

 و م 3-3 م 2 ىذا 1 0 متادو ا 3 0 لاق مهفصو |



 ) قولاىف ورعووا قوسااىف ارعو رادلاف ادزز 0 عفرلاب امهريغو بصنلاب ىلعوةزج (تايآ ) هيلع
 الاهبايحاذ) قزرلا بيس هنالدب 2و راطم ىأ ) قر زند ءره.واعشلا و هللال زنا امو راعااو لمللا فالتحا و نواقوب
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 ادهو عفرلاب امههريغو ةزحوىلع بصنااب ( نول_قعي مودل تايآ ) ىلعو هز ل ( حابرلا فيرصتو اموم دعب

1 

 ا ةحاو ىفرخلا تامعف امههاقم واولا ت مهاىفو نا تيصن اذانالماءااف تءفروا تدصن ءاو_س نيلماع ىلع فطعلا

 ةنفاده فالتخاو قرطاوتابآ ىف فرلا ت تاعىفو ءادتنالا نالءهاعلاف تءفراذاو تايآ ىف بصنلاو راهلاو لذلا

 دلاوىف راما ىلع نوكي نا هدنع ةينآلا جب رختو هزيجتال هناف هيوبيس اماو نيلماعىلع فطعلا زوجي هنال شفخالا
 عر رقءدؤيو ةيالامذه - 5. 20- لق نيت آلاف 4نورشمااو سما اءزحلا) ىقرك ذمدقت هنسح

 0 1 دلع نون شارح

 نا زوجيو راجلاو ىلاللا
 صاصتخالا ىلءتايأ بصن

 ميال هعامجتساو دعونتو هثب نا نيل ثحال دح اي هنأا فاضملا ىلع هفطع لب 51 6

 ادوحو ىلع كاد كلذ ريغ ىلا هشاع

 5 ردو تاهعماونأ لح ىلع
 بمعنا بوقكعو اكل ا

 4 ةاتخ اور مسالا لع الج

 لو هك نونقوب موقل تايآ هي راتخملا مناصل
: ١ ١ 

 رورحخا ءاضشها دعب
  1مرح ١ هنالاقزر هاعمو رطم نم هك ند ءايسلا ني هللا لزنا امو راها او لمللا

 * : اهح فالتخاب * حايرلا فيرصصاو |عسا ب أمود كاع "ا ايحاؤ ة+ وا هلقام ىلع افوطعمو 3 1 2 0 0 5

 أ] تابآلادكوت ريركتلا
 9 انيارقلادف ة«نولقمي موقل تايآ # خرلا |فيرصتو ٌناسكلا وهز راو + ايلاوحاو 0-0 ف دير ىلع

 ا بصخنوأ ىفرعمإ نا الا ناوا ءادتن :الاو ىف نياماع ىلع فاطعلا اههيمزليو

7 

 ا

1 

 م

8 
 فالتخال دلتا لصاوفلا فالاتحا لعاو 06 رامي عفر وا صاصت+الا ىلع ا

 دف هي هللا تايآ كات ف و كا ةقدلا ق 0 ْ ) تايآلا دقت ىف ىنعملاو ”
 أ هطيسوتو ناّشالا ىلع

 8 نونكوي موقل 1 راصخلا 0 هلالا هنأو اهقلخ نم ةيئادحو ا لدي 2-7

 لواطلاو ءايضلاو مالظااب ىني  راهلاو ليالا فال_ةخاو  هريغ هلاال هنا ىنعي

 / دابعلا قازرا ثيش ع ىذلار طم لا. ىعا قزر نم ءائسلا نم هللال زن راامو 0 رصتقلاو

 | نيهان الاوحا

 اورظن اذا دايعلا نم

 ضرالاو تاومسلاىف

 اا ونع ام ارافن

 اهل ديال هناو ةعونصم
 / كك رسمعتو #3 [هسيبا كعإ ا ش أود كعب ضزالا 3 راملاب ىأ هَ هبانحاف 0

 00 0 هل ىوريشلا ااانق ماعم ف ما هيأ 0 2
 كلذريغوةدرايل اوةراخلا ام وابوتخح ولاع وروبدلاوايصلا امق اماه ىىا © حايرلا ا اذا هللاب ا ف عئاص نم

 | موقلونينمؤلل تايآل هلوقىف بينرتلا اذه هحوام تلقزاف 6# نولقعي موقل تايآ ا |
 | مف اح ّق اورظأ

 لاحم لا لاح نم اهاقطو

 ىلع رهظ ام قلخ ىفو

 ظ رظناا لئالدلا هذه ىف اورطناذا دابعاأ نم نيفصنملانا هانعم تاق نواقعيو نونقوب

 1 ىلع رداقلا 4 الا 2 اورئاو ةناوامااك اق ملاك نم اهلدمأل هناو ةعونصم اما اومل || اع يحن |

 ا 0 6 0 ا

 هللاتايآ كلت هي هءاتك رارسا ىف هدارم هللا نع اولقع نيذلا ءالقعاا ةعزىف اودعو 0 0 : 1 ١ فونص نه ضرالا | مهلع مكهسا دشن سبللا ممنع لازو اناا اودادزا رظنلا اونممأ اذا مث ثىش لك
 اناعا اودادزا ناوحلا

 ش «اهولتنو لوزتو رامتااو لئللا 1 لا تقو لك ددحمت ىتلا تداولا ام اورذ ىلغأ اذاو اونشاو

 رحاخ و هلع كس او اولقع اروبدو الوشو اللاش و ايونح حايرلا فني رصصتو امومه دعب ضرالا ةامحو راطمالا
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 ىدمرتلا هحردا هأرفع ةعلا ةليل ناكذلا مح أرق ند ماسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ْ

 ملعا هللاو فيعذ هناور دحا مادقملاوا ماشه لاقو |

 م2 افر> نوعستو دحاو ةثامو قعد

 هج ركل راما ار سا ل
 تاوم-لاىفنا مكحلا زيزءلاهّللا نم باتكلاليزنت جوف لح وع هلوق دع

 6 ضرالاو

 راتخلا رداقلا ةردق ىلع نالد ناوظع ناعلح اههو ضرالاو تاوع-لا قلخ فنا ىاآ

 ةفطن نم مث بارتنم مكسفلا قلخ ىفوىا " كقلخ ىفو نينمؤلل تايآل ا هلوقوهوأ

 هب نمؤرال نا ةمقثلاب ( زيزعلا هللانم ) ملك :باتكلا اذهنا (بات

 سس ل نم تاووسلا قام (تاوىسلاىف نا) ءاضقو هسعأ ىف مب كلا هناطاسو 5

 ةساملا هرودس 0 فوز ,ىلل أدب دعت .

 |١ لمتام نورظتنم ده 4 7 نوبقتس ع مهنا 0 م ل ظتناذ < بقتراف و اورك .

 11 زيزعلا هللا 2 0 هريخ ع ليت ناك فوردلل اديدعت أماعح ناو 0 ليزنت

 , ىف نا ىندملا نوكيناو هرهاظ ىلع نوكي نا لق وهو *# نينمؤملل تايآل ضزالاو
 | ريعشلا لعامفطع نسالو *6

 1 ا ا 4 نوبنتل سح مها م تاذعلا مهل

 فطعلامج :لضصتم رور#2 | 00 1 5 5 2 78 .٠

 ٠ | ةيابةحو_سنم هيلا هده لبق كبوم نورظتنم لئقو مهعزب كرهق نورظتنم ىألا

 | رغو بي نع ثيدح لاقو ىدمرتلا هحرخا كلم فلا نوعيس هلرفغتس 2 ةلماىف

 ا لاق لاق هنعو كندا 06 وه ىراملا لاقو فلعل وهو هناور دحا م نا |

 م25 ىهو ةيكم ىهو ةعب رشلا ةروس ىمستو ةيئاللا ةروس تجمل
 1[ تاتو تتيااملا] |

 | مد نافلاو ةلك نونامثو نامثو ةئامعبراو ةيا نوثالثو عبس جمس

 # محرلا نج-رلا هللا مسب "1

 أ ضرالاق قرشامو غا 2 6 ةباد' نم 3 امو : 0 ريمعو ل اع اذ اناسنا ريصا نا لل |

 و رمقلاو

 نوثالثو عبس ىه

 تاحكلا لي ( ريكلاو 0 هع وف لض ىنهف 5 ةروسلل 0 | 0 نا نق 7 0 3

 تاكل لك ربنا ؟نآك 1 ذ

 اا هدانا ادشم

 ههاقتنا ىف ( زب زعل

 نا ) هريبدت ف (م 5 0

 ضرالاو تاوملا

 ىلع تالالدا ( تايآل
 انوكن أ زوو هّتبادحو

- 

 تاوعملاقلخ فنا ىنملا |
 2 زال) تاي الضر الا

 اخ ىفو) هلوق هلياد

 08 ثب امو ) فطعو

 فاضملا قالا ىلع (ةباد

 زيود هيلا فاضملا نال

 قاتلا (تقن راف) نآرقلاب

 معا )ندب مو ميكاله

 نورظتنم ( نوبقتمم
 ردن مون هللا م تريز

 رك دن ىأ

 3 كم اهلك ىهوذِس 5و

 اًةروسلان م
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 عبر دأو ةئاقس امتالكو

 نافل ايفو كو

 ع فرح ةهئا_عسو
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 ساءنا نعمدانسابو ا

 لوش ( حج ) ىلاعت هلوقف
 نيب ىأ ” تاون م

 ليزتت) دب هب مسقأ مسق ل

 زيزعاا لاشو هريعد »يال 5 2 ١ ميكحلا ١

 كلذ ريغو باأو مهمل لا

 ا (نينمؤلل 7 انيغو يا حك اها الز كالذ ريغورالاو لايخلاو ريشلا نم نا

 حاورالا ىوذ ن قلح امم ثو ( ةباد نم ثبءامو ) مكل ةريعو يآ لاح دعب الاح مكل اوحأ ليوخكف ( م كهلخ ىفو



 ةنلاىف (؛ نورسثءااو نساخلا ءزجلا ١) نويلطي ( امف نوعدب )

 ررضلا داونو عااعقلالاو

 نوقوذددال ) راثك الان م

 (توملا) ةنجلافىا (ابف
 ىا (ىلوالاةتوملاالا)ةتبلا

 ىلا كوز ينل رع
 نكل ليقوايندلا فاهوقاذ
 امندلا ىف اهوتاذدق ةتوملا

 مسجلا باذع ,هاقوؤ )

 لضفلل ىا (كب رنمالضف

 رد.عم وأ "1 لوعقم وهف

 هلوق نال هليقامل دكؤم

 صك نادك دع مهاقوو
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 ديماانال مها هنم لضفت

 اش هللا ىلع قوس ال

 تاذملا قرص نأ (كلذ)
 زوفلاوه ) ةنحل 0

 ىلا ( هانرسسي اعاق مث

 رد ىرحدقو تاتكلا

 كناساب ) ةروسلا لواف
 روظءت (نوركذ> مهلعل

 ةدايزلا ىف ( نيلباقتم )

 ماقم اذكه ( كلذك)
5 
 إي

 ١ انرق ) مان وزو 5

 راوي ( رو ) ةنجلاف

 نيم ْؤملا 3

١ 
 نوعدب ( هوح وأ نناسو

3 / 

 / ن1 :
 هنا ىف نولاسإ ( اهش

3 1 5 
  06مك هن روك اومن ل

 ركاب
 زاثلا نت اذ ١ ذاَو
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 ”شاتسل م لاجف ؟ نيلباقتم 5 ةقاربلا نم قتشموا 0 ظلعام قرلالاو
! 
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 00 مهم رز مهنع عفد ( 1 هأو ودو) امندلا ىف قى ىف مهموم دلعل 06 1!والا ةتوملاالا توملا) ةنخلا َّق 1 هلق ن

 محا (ميظعاا زوفلا اوشن ل ) كلذ )كبر 0 ءاطع لاشو كير ن 3 انم ( كير

 اوظعتب ىكل ( نورك ذي مهلعل ) نآرقلا ةءارق كيلع انوه لو (كناسلب هانرسي امئاف ) 58 اوحنو ةنجلاب اوزاف

 3 كلذ لم مهانبنا وا كلذك سمالا 4 كلذك هي ضءي مهصعإ ا

 ىا # 4 © كناساب 2 رمل اعاؤ 3 زوفلاو .عط كرد 0 هاه هاف 16 كلذ لعثو ىلا عت

 22207 2722-22 م تم سمع 22 قي ع وم

 يس

 4 5 هم

 | روح نييبو
 ١ فلتخ او نينيملا ةوظعءانعااو ءاكيبلا» اروملاو ءابلاب ىدعكلذاو نهب مهانرقو

 | راضحاب نورمأيو نوبلطي 46 ةهكاف لكب ايف نوعدي لذ نهريغوا ايندلاءاسن نهناف
 أ اررضلا نم 5 نينمآ د نامزالو ناكع انه ”ىش صصختلال هكاوفلا نم نوهتشيام
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 نيع
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 ليةتسملا

 | ءاطعكلذ لكاوطعاىا

 || صالخ هلال *«ميظعاا زوفااوه كلذز# لضف كلذ ىا مفرلاي“ىرقو *: هنم الضفتو
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 هجرأ نم كارجاو | هلق مث درج ا دق امي ءامدبق بصي مث فاح نم هسأب بما
 مش نأ غاسف بارعالا كعزب كموق دنع ىأ * ميركلا زيزعلا تنأ كلا لو باذعلا اذه ىأ #4 قذ وع
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 متنكام) باذعلاىنعي (اذهنا) هيلع مركتملاممركلا كموقيىف ززمتالازبزعلا تنا كنا لاقبو مهيلع (ميركلا) كموقىفا

 0 ةلساور كبابا ىنهي شحاوقلاو كرمثااو رفكلا نم ( نيقملا نا ) .نوكيالدنا امندلانف نوكشت (نورتكد

 نوسدأب )لسا اونيلل و ءاماو رنا قاما ؛نود دعو ) نيتاسن -( تا باذعااو لاوزلاو توملا نم ( نيما ) ناكم

 جامبدلا نم نئامو ( قربتساو ( جايبدلا نم فاطلام (ساددس نما
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 نوكشت أ * نورتع هن مح 5 اع اذه نإ ف رعاو وتلاو فافمسالا ف رط ىلع اذه رانلا
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 أ سي نيد أ ماقمىف نيةتاانا 00 ىلا ءث لاو نيقتملا رقتدسم 0 6 هءنونمؤئالو هدف

 .٠ ٍِء .٠ 8 2. .

 ندا سس كَ نم نوسلي نو.عو تانحف 2 ريغلا نه هي اونما سا ىف

 تاق ناف ريتسأ برعم وهو 0000 كقاغاع قرتشسالاو جامدلان م قرام سدن_سلال اق
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 نأ نم جرخ برع اذا تاق ىميا ظفل نييملا ىبرعلا نآرقلاىف عش نأ عاب كلا ا
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 ا هةحامم ع نع ميشو هيف قرشتلاب ابا لمي نأ بير هئلا ىوم نالا_معأ نوكي



 0 أيش ناكىلو ىأ نع ناكىلو ىأ (ًايش ىلوم نع ىلومىنغيال موب) مهلك م هدعوم تقو ( نيءح أ مهتاقيم
 ىلوم لك عابشلاو مابسالا ىلع ظفللا لوانتل ريثك ىنعملا ىف مهنال ىلومال ريعصلا ( نورصنب مهالو ) هنم اليلق ىأ

 (زيزءلاوه هنا) هتلادج ر نمالا باذدعلا نم عنعال ىأ نورصن»ىف واولا نم لدبلا ىلع عفرلا لحم ىف (هللا جر نم الا)

 وهو اهر موقزلاو رانلاىف اهنكل ايندلا ةرمخش ةروص ىلعىه ( موقزلا ةرش نا )هنايلوال (ميحرلا )هنادعا ىلع بلاغلا

 بأ نعو ماث الا ريثكلا 54 هدّريتَ- رجافلاوه (نورشلاو ن سماكلا ءدلأ ١ 0 هانلط) لقت ماع لك
 الحر ”ىرش ناكدناع ادردلا

 لاقف ميلا ماعط لوش ناكف

 اذهاي رحافلا ماعط لق
 لادباناىلعلدتسن اذمو

 زتاحةملكلا ناكيةملكلا

 اهاننعم ةيدؤما تناك اذ

 | 5 ىلع تو ىرقو < نيمحا» مهد 0 « ضل 1 هناكعأو |

 1 وا لفلا موب نه لد ىغيال موب 0 لصفلام وى معَ ,-ح داعم ن ١ ىا مسالا |

 نم وه ا اهريغ وا ةبارق ل لصفلا هلال لصفاا هيلع لدال فرظوا مهتاقمل ةفص

 | < نورصتي معالو ل ءاغالا نم أش «أع#» ناك ىلوم ىا # ىلو وم نع # |

 ا لوبقو هنع وفحااب 6 هللاهر نم الا وف ماع هنال ىنعملا رابتعإب لوالا لو ريهضلا
 (ا زن 0 2 ءانشتسالا ىل !ع بصنلاوا واولا نم لديلا ىلع عفرلا هلو هنف ةعافشلا

4« 
 | مان

 موقزلا ةرحم* نا 00 هجرب نا دارا ع نمل هك 8 ميحرل لا 00 هندعت دار 00 ةلفينح وبأ زاجأ هو

 ٍ 10 4 ل اني عوقذلا سمو نيقلا تك "فرق
 ا ىح رانلا ف 0 وهو 6 لهملك © هيلع ءدعبامو هليقام ةلالدل رفاكلا هب دارملاو

 ا) سيورو صفحو 0 أرقو #6 نوطيلا ف ىلغت #9 تيزلا ىدرد لدقو بوش
1 

 || مخل | ىلفك امهدح ا نملاح ةاج!نارهظالاذا لهملاالموةزلاو ا ماعطال ريمضلا نا ىلع ءايلاب

 نورخ ”الاونولوالاةمايقلا موي ىفاوب ىأ# نيج أ هتاقيمؤط دابملانيبهيفدتلا لصغي ىذا

 0 تيرس حالدو 6-5-5 ودب رق بيرق عفنبال ىأ أوك اش ىلوهن رع وه كا المو وه

 | هناي ض بل مهضعب عفشي هناف نينموملا ىندي © هللا مر نمالا ف هبا باذ ادع نم نوعن ء ىا

 أ ةرمثنا ىلاعتهلوق نينمؤملا هلليلواب ىأ « ميح رلاوههثادعأن هدم اقتنافىأ«زب ززعلاوه
 دوسالا تيزلاىدر ردكىأ “ لهملك 000 0 أ ”الاءاءط موقزلا

 | دتعااذا راخلا ءاملاك ىندي # ميا ىلغك #رافكلا نوطيىف ى أ د نوطعبا ف لفي

 ' 57 لاق لهملاك هلوق َّق 0 هيلع هللا ىلص ىنلان ع ىردخا كيه ىبأ نع هنايلغ

 هقرعن ال لاقو ىدمر لأ ةجرشخأ هنق ههحو ةورذ ةكلعفم ههدو ىلا تره اذا تكيّلا

 نا سابع نبا نع هظفح لبق نم هيف ملكت دقو دعس نب دشر ثيدح نهاآلا

 ةءارقلا هنع هللاوضر

 قذف[ ط رك ةسطاقلا
 ىلع اهلكىناعملا ”ىراقلا

 مرختانأ ريغ نم 'اهلاك

 هدهو اولاق اش افهم

 ةزاحا اهنادهشتةطيرسشلا
 ١ مالك ىف نال ةزاحا الك
 نآ رقلافاصوصخ برعلا

 هتحاصف زعم وه ىذلا
 نمهسلاساوهمظن ةبارغو

 الام قئاقدلاو ىناعملا#فئاطل

 ةمسراف ند ناكل هب ادا ل

 هعوحر ىوربو اهريعو
 داقعالا هلعو امهاوقىلا

 تيزلاىدرهوه(لهملاك)

 دعب ربح عفر فاكلاو

 «ىذمرتلا) ءاملا ىأ ( مهلا ىلغك) ماعطال ءايلاو ةرجشلل ءاتلاذ صفحو ىم ءايلابو ( نوطبلا ىف ىلغت ) ربخ
 ةينابزال لاقي مث للا بوصنم فاكلاف ملا ىلغكايلغ هانعمو هنايلغ ىهتتا ىذلا راخلا

 ات قح دق اونا اونآ نيدلاأ ا ةيآلاءذح أرق و دلع قل ا ارك
 'موتز لا نهةرطق نأول ملسو هيلعدتلا لص هللا لوسر لاق مث ن لو اسم منأو الا نتوعالو |

 هجرخ أ هماعط نوكت نع فيكف مهشياعم ايندلا لهأ ىلعتبدسفال امندلارادىف ترطق

 نع بيرقورفاك ن ع رفاكوأش ةبارقن بع هبا رق ىنعي مهجىلو ) أش ىلوهنع ىلود ىغيال موب نيمج-ا ) هداعيم ) 0

 مءاف نين ءا٠٠ نم (هللا جر ندالا) باذعلا نم مه.داربامم نوعنع (نورصن م هل وز هللاباذعنمالوةعافشلان ص اشي رق

 ' ماعط موقزلا ةرححث نا ) نينمؤماب( مح رلا) نيرفاكلانم ةمقنلاب ( 1 هنأ) ضع مهضعب عفش ن نكلو كل ذك اوبل

 ْ ىلغي ) ةباذملا ةضفلاك ةراح لاقو تيزلا ىدردك ءادوس ( لهملاك) هاتاو لهج.ىبا رانلا ف رجافلاماعط ( ميئالا

 0 راحلا لا (ميحا لفك نولعبلاف



 4 ناخدلاةروس) م 5 66 ع

 00 كلدلاو نار

 ةعباشاا ن ويلا كول 15 هو ىد راع مأ ام اس ع 0 ىردا 0 انا الا 0 هلعو ١

 , مهانكلها و |

 مماخ + ناس 4 نيمرع اوناكمهنا 0 هب تن: كمآ 3 لوصوملان م ري دق راعكاب

 نيسنحلا نبي امو ىا 3 امو امو ضرالاو تاوعسل | انقلخامو 00 كالهذلل ىضتقملا |

 ءاسيبنالا ىف سم اك رسشملا ةحص ىلع لبلد وهو نيهال « نيبعال #9 نبذيامو ”ىرقو
 ناعالان م ليلدلا هاضتقا ىذلا قا بيسبالا « قلاب الا امهانقلام 9 اهريغو |

 موب نا # مرظن ةلقا * نولعاال مرثكا نكلو # ءازملاو ثعبلا وا ةعاطلاو

 هنراقا نء لجرلا لصفوا ءازلاب لطبملانع قحلاوا لطابلا نع قا لصف 6 لصفلا

 اعاودكع تيب اولاق اذه تيب ىألاق ةضفودح ريزو واول نمزنك هيف تيب ىلع كلدن انا هل

 كلذ كلملا 0 كله الا ءودسإ نأ هدرب مهنا اوذرع مهنال كا ليده ءارأ

 |روسض هاا ةكع ىذلا تيبلا اذه ريغ اب ضرالاىف هلل ماعت م اولاقف رامحالل

 طق:دحأ ءاوان امو تطكالهالا مؤَتلا دارأ امو كسأر قلخاو وحناو هدنع كسار

 نم م ردنلا كك أ نا كلذ 7 اولاق ىف دا صحا هدنع م همركأذ كالهالا

 و هللا اهفرش 2ك مدق 5 م4 ءاص مث م لعتتاو مهلجرأو ا طق ل يده

 0 شر رق رافكد دده مهلبقنهنيذلاو عبن موق لاع فانئتسا

| 

 لوأ وهو نعل عنصت دورب ىهو لثاص
 قاحو اهب فانطو مايأ ةقشور مافأو ةندر فالإ ةتدس تشمل رو تيلا ان

 اهلخدتال هل اولاقو كلذ نيبو هنيب ريح تلاح اهلخ ديل نِهلا نم اند املف فرصناو

 انكاخ اولاق مكّيد نم ريخ نيد هنا لاقو هند ىلامهامدف اند تقراذ دق تنأو انلع

 لي 0 اهف اهيا نوكامي لب لفسأ ىف ران نملاب تناكف نانا لإ
 مهنيدف هىنو رقتامو مهنا واب موقلا جرخ : مقصنأ عن - لاق ا رضتالو ىلااغلا

 جر ىذلا اهحرع دنع رانلل اودمق ىتح امهقانعأ ىف امهفحاصمو ناريخلا سو

 لج عدهو اهعم اونرقامو نانو الا/ تلكاو مهتيشع ىتح تابقاف رانلا تت 3

 مل امههايح قرعت ةار وتلا ناول امهفحاصع ناربخلا جرخو ريج لاجر نه كلذ

 بركوبأ ناك ىشايرلالاقو نميلابةيدوهملا لصأ ناك كانه نف اهنيد ىلع ريج- كلذ دنع
 ل لبت ماسو هيلع هللاىدص دم ىبنلاب نمآ نم ةعباسبتلا نه ىريملا دلل

 امو صر ,الاو تاومسلا ان ةاح امو نيمر 2 | وناك مهلا 1 0 رثاكلا مثالا نم

1 02 

 ا دوك كا لك مهابق نه نيذلاو #8 ن 0 لا فقالا ليق ؟ نوع مهتال || 1

 | تقفصاف هنه تحرخ ىذلا اهح رع ىلإ تمر د رانلاىف تصكتونانلا اهتز

 | ىأ# مهابق نم نيذلاو 9 ىلاعت هلوق همد ملو هموق هللامذ تمك لاق ةئس ةئامعيسي 1

 | اًقءلاو ةعا طلا ىلع با وءلاوهو لدعلاب ىأ 7 قلاب الا امهانةاخام نييعال امهنيب

 * نول د مهرثك ١ نكلو 0 ةضخملا للا |
 ا ىأ 8 لضفلاووا نا 9 ولع هدا

 عوف سع(مهلبق نم نيذلاو
 عب موق ىلع فطعلاب

 اوناك مهنا مها_:كلهأ (

 نيركم نيرفاك ( نيمر
 تاوعتلا انقلخامو) ثعدال

 ىأ (امهنيامو ضرالاو

 (نيبعال) نيسن1لانيبامو

 ثعب نكي مل ولو لاح
 ناك اوثالو باسحالو

 ةصاخ ءانفلل قالا قاخ

 بمللادض دلاب(قحلابالا
 (نوملعيال .هرثك أنكلو)

 نا ) كلذا قداخ هنا

 قحلا نيب ( لصفااموب
 ةمامقلا موي وهو لطبملاو

 لبقنم(مهلبقن«نيذلاو)

 ذافا نك رشم ) نيم رع

 مهكالد 0 كموق فاي

 تاوءلاانقاخامو) ,ساذعو

 نم (امهنييامو ضرالاو

 نيدال ( نيبعال ) قلخلا
 ( قملابالا امهانقلخ ام )

 نكلو ) لطابالال ىلا

 ال ) ةكملها ( مهرثكا
 نوقةدصيال وكلذ (قولع

 ءاضقاام و(لصفلام ونا)
 هعولأبا ٠

 قنداخا لاب



 0010 منو كوالا ه4 هع زتم> رع نورتو نا اولاقف م 0
 الا هأ 2 م22 ناا

 اذا قرف الو ىلو الا اةتوملا

 ا دين مح كلوق 1 امي ةينا' تايثا ىلا هبف دصقالو ول ارملة, ةلالوألا ةنوملا َ

 مكهدقت اك ةايح اهبقعي ةتوم نوتوع ” مكنا مهل لبق امل ليقو تامو ىلوالا دعا

 || كلت اهأش نه ىتلا ةتوملا ام ىا ىلوالا انتئوهالا ىه نا اولاق كلذك ةتوه

 باطخ ه« انثابآب اونأف  نيثوعبع « نيرشنع نحنامو 8 ىلوالا ةتوملا الا |
 هيلعلديا ؟دعوف « نيقداص ماكنا » نينءؤملاو لسرلانه روشنلاب مهدعو نمل

 شوجلاب راس ىذلا ىريملا عت # عبت موق مأ ا ةعنملاو ةوقلاىف # ريخ مها ف |

 ظ ىأ# اننا اب اونأف هذه انتيوم دعب نيثوءبع ىأ 6# نيرسششنع نئامو # هلوق وهو |

 | اود لك توللا دس ءايحأ ثعبث انا ىأ 4 هوداس مك نإ 9/ل اتامئلا | رس نا
 ١ مثالا باذدع لثم مهفوخ مث بالك ن ب 7 مهل يحن نأ سو هيلع هللا لص ىننلا نم ا مهب اذا ره

 ةدشلا ىف ىنعي عبت موقنم اريخ اوسيلىأ © عم موقمأ ريخ مهأ 9 ىملاعت لاقف ةيلاخلا | الخ ( امتي اونأف )

 || هعابتا ةرثكل اعيت ىمس نِيلا كوله نه ناكو 00 لق ةرثكلاو ةوقلاو ا نوشنلا موسي

 ىعسل م هل بق ىذلا هحاص عيش هنالاعبت نعلا ك اولم نم دحاو لكل بقو ٍْ هيلءدتلا سدت لور ١

 مال_سالا ىلا ريج مهو هموق اعدو إساف رانلا ديعي اذه عبن ناكو ةفيلخ مالسالاىف | 0 نينؤملاو 2

 اعين اويستال لوقب !سو هيلع هللا ىل 2 هللالوسر تعمس لاق دعس نبلهس نع هوبذكف ا مدع نا ىأ ( نيقداص

 | ءايحانل اوان نولوقتايف
 امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو ب ريغ وأ ايبن عبت ناكأ ىردأ ام سو هيلع هتلاىلص || مليا نس

 قمصان نع ص 0 ذام ىلع هتصق نم ناكو# احاص الحر ناكهناف اعين اويستال تلاق | لعل نك قنا

 نب دعسأ برك و بأ وهو رخآآلاعبن ناكا واق سابع نبا نع ةمركع هركذو هديغو ةءاشا وتل 1

 الا هلوق نو ]5 نيب

 انف اني امتنع
 اذه نوكي نأ لمتحمو

 انتمأانبر هلوق ىفامل اراكتا
 نيثنلا, اضتحاو  نيتا

 ( نيرشنع نحنامو )

 هللالوسر لاق لاق ةرب رمل نراضعمو ليثح نب دجأ هح رخآ اسأ دق ناكهناف

مدر داقرعم ىبو ةريخلا ريح ىدح قرشملا وحن شو. راس ناكو كيلم 1 0 هأ)ق ة>ىبوملاثعيو
 نه 

 أ (ميتموتمأ)ةمخملاوةوقلاف
 | انمؤم ناك ىريخلاعبت وه

 هلاما مهرهظأ نسب فاح ا نيح ناك دقو ةئيدملا ىلع هش : رط لدحت ىرشللال 5

 نم ىملا اذه هأ عم اهلهأ لاكصتساو ع ىلع عج وهو اهيمدقف ةليع لتقف

 ' أ اناكل قو نيرتكشووو رامااب هنولتاق راصنالا ناكف هلاتقل اوح 7-0 هع 0 كلدد أوم نيح را_صنالا
 2 ناريح هءاحذا كلذك وه انييف ماركل ءالؤه نا لاقو كلذ هبياف للللاب هنورشو |

 2 , "ا | ىرداام ثيدحلاىفو ايبب
 نيح دسأ رخ لاو بيك امهدحأ مسا مع ىنا اناكو ةظررق ىب رابحأ نم ناملاع

 ١ درامالا تى نا كناف لعفنال كلملا أ هلالاةفاهلهأو ةئيدملا كالها نمدن ربام اععم

 م جرح ىرداهم ةشدملا 8 ناف ةيوقعلا لحاع كيلع نمان ملو هنو كندي لح |

 | ى ريغ وأ اين عبت ناكأ

 : : 0 نك امو

 | تأ ىدلا كلزتمو ترجع راد هذ هو ةكع هدوم دحت هعما شيرق نم ىلا اذه ||
 ان ٌؤابآ داي 8 7

 داق ءرمو مس لاق ,ه 5 [مارتاو لتقلا قلد رك كف
 0 0 ِ 00 39 0 0 مهلأسن ىد اونام نيذلا

 لطاب مأ لوقت ام قحأ
 تنكنا(نيقداص متنكنا)

 دعب ثعرن نا نيةداصلا نم

 6 هل 2١ ١) بوكيكلم نب دعسا همساو ريج ( عبت موق مأ ) ريخ كموقأ ( ريخ مهأ ) ىلاعت هللالاق توملا
 هعبت ةرثكل امبت ىعس بركويا هتيتكو

 مث ةنايدملاب ديرب ناكاع امهل ودل ىهانتو انهه نولتتةف هموق هللا ريس الاق ى وهو

 ةنيدملا نع ا انيك لكاس تاوا ب اكان اههند ىلإ ءاوعذ اكيلا |

 أولاقو ليذه نم رفن ى دي رطلاىف هاناق ع نمعلا ىلا نيدماع دوهيلا ند رغنو امم جرخو 0



 - ع .٠ ع 5 15 7 ١ 0 8 1 .٠

 مادخحسالا ىأ (نيهملا باذعلا نم لما رسأ ىانحدقلو) اواهع ملو را تتفو لا اورظني مل ىا (نيرظنم اوناكام /

 ا أيهم اياذع ناك هسفن ُّى هناك ناك لا ةداعاب نيهملا باذعاا ع ند لدن (نوعرف 8 دالوالال تق و دابعتسا ا

 1 ريد ) نيفرسملا نم ١ اريكتم (ايل اعناك هنا) نوءرف نم كلذ 6 ودع ا رو مهناهاو مهيد :

 مهنابو ةريخلا ناكع نيملاع ىأ لعافلا ريمك نم لاح (لعىلع) ليتارساىن ىأ 3 مهانرتخا دقاو) افرسم | 0

 ( تايآآلا ند مهانيتآ و ) (4ناخذلا'ةروس) مهنامز ىلع ىل ء ه5 ع هم د ( نيملاعلا ىلع ا وراتخي ناب ءاقح
1 

 .رإ ١ لذ ىلإ نون | 050سم .:
 مامغلا ليلظتو رح 0 1 ءاوسلا مم 6 تن ؟ب مهلوقك م مداد دادتعالاو مهك الهب ثارتكألا مدع 0 زاع أ

 ىولسلاو نملا لازئاو |
 ْ 0 7 | هيلعوييل نمؤملانا رابخالاف ىورام هنمو كلذ ضيقنف سمثلا مهكلهمل تفسكو ا

 0 كلذ 0 | ءامسلا لها مهيلع تكباف هريدقت لبقو هقزر طبهموهلع دعصمو هندابع لو ءالصم

 0 1 نس ْ نك 0 :ىدقاو #8 رخآ تقول نيلهمم # نيرظنم اوناكامو # ضرالاو ||

 فيك ر ظننا رهاظ رايتخا | باذعلا نم لد *نوعرف نم مهءاننا هلتقو نوعرف دابعتسانم «نيلاكاتلا

 ىنعي (ءالؤهنا) نولمعي | امقاؤ دع ناهملا نم كاوا ةبيذعتل[ ىف هطارقالا ادع هرعت فاضل قدم لع أ[
 نانولوقيل) شيرق رافك ١ دناؤط ةنطيشلا نمهيلع ناكامركتل هلاريكتت ماهفتسالا ىلع نوعرف نم ”ىرقو «هتهج نم

 اننوم الا) ةتوملام (ىه |١ |ربكتم ناكىا ناثربخ وهو ةرارشلاو وتملاف «نيفرسملا نم اريكم ك(ابلاع ناكأ]
 نا لاكشالاو ( ىلوالا | 6 مهانرتخا دقلو 8 مهنيب نم ةقبطلا عيفر ناك ىا ايلاع ىف ريمضلا نم لاحوا اذرسسم

 ةايحلا ىف عقو مالكلا | نوغيزب مهنابانم مع عموا كلذ ءاقحا مهناب نيملع »ع ىلع # ليئارسا ىنانرتخا ظ
 الهف توملاىفال ةيناثلا ! مهانيلآ وو» مهنامز ىملاع ىلعوامهيف ءايبنالا دك « ليلا لع لاوحالا ضعب ىف أ

 ايندلا انتايحالاىهنال دق | «نيبمءالب هيفام ف ىولسلاو نملا لازناو ماملا ليلظتو رحملا لفك # تايآلا نم
 مهناكىلوالارك ذ ىنممامو ١

 ق>ىرخأ ةلوعااودعو ١

 ىلوالا اواو اهودح !
 مهل لبق هلا باوجلاو
 امم ةتوم نونوك مكن ْ

 دقةتوم ركتم دقن اك ةاح |

 ةصقو مهيف مالكلا نال شيرق رافك ىنمي ه6 ءالؤه نا 8 رهاظرايتخاوا ةيلح ةمعن
 نع رادنالاو ةلالضلا ىلع رارصالا ىف مهلثم مهنا ىلع ةلالدلل ةقوسم هموقو نوعرف أ

 الا ىمالا ةيامنو ةبقاملا ام 5 ىلوالا انتتومالا ىه نا نولوقيل ولف مهب لحام لثم
 يمال ءاممللامو دوهتلاو عوكرلاب اهرمعي ناكدبع ىلع كال ضراللامو لاف ظ

 له وءامدلا لهأ دارملالق 7 نقلا ئرودك ى ود ايف هديك و ههبستل ناكدبع ىلع
 الو ةبوتل باذعلا مهذخأ نيح اولهع مل أ « نيرظنم اوناكامو 8 ضرالا

 ىأ 46 نيهملا 0 500 ها ىف انيحن دقلو لو نع هلوق ## اهريغا

 ىأك < ايلاع ناك كنا درا : لمعت اى بعتلاو ءاسشنلا ع ماو ءاش الا لكنت

 0 ا هللا هلع ل 1 ماع ىلع مها رتخا 4 أو نفور ما نم 0 أراد رح

 هلوق كلذو ةايح اهتبقعت | سسسا#

 ؟ ايحافاناؤمأ م تك لا 1

 ءامسلا ىف باب 2 كيل
 3 ع مفر : نيم ءالب هفام تابآلا ن 0 ف مام ىملاع يأ أ © نلاعلا ىلع 0

 ني ظنغاوناكامو) ضرالا
 7 1ةرالد ,خاا نم نيلح وم

 0 ليلا رسا ىب انجن ٍ
 ايناع افلاتغ (ايااع ناك هنا) كلذريغو ءاسألامادخساو ءانبالا خذنم (هموقو نوعرفنه)ديدشلا مالا ( نيهملا باذعلا

 ىولسلاو نمل ممامز ىملاع (نيملاعل اى ء)انلعاك ( لعىلع ) ليسارساىب انتا ( مهانرتخادقاو) كرسشلا ىف(نيفرسسملانم

 تامالعلا نم (تاي آلان م) مهانيطعا (مهانيئآو) قرغلانم ةاحملاو هموقو نوعرف نم ةامتلاو لوسزلاو باتكلاو

 1 0 د 2 اأو ىولتا و ناد 1 "او مانقلا ل اظتو ر محلا ىلف نم ةنيب 2 1

 نزلوتل» 3ك كر قع 1 6 ءالؤه نأ 0 ةذشلاو 0 هءالم .| ليقو مهم ءاع اهم

 أه دعب ثعب الو ام 1 ل ءااددك 9 انلةتومال ىأ# لوألا 0 اللا ىه نأ

 ىولسلاو نملا مهيلع لز/او قرغلا نمو نوعرفنم مها ىذلاوهو نيب ر راشد لاش و ةيظع همعت ) لييم ءالب هيفام (

 ىلوالا ( انوه كاع ) انك ومالا م( م >> ىأ ى - 8 ) ىهنانولوقيل دمحاب كموق ( ءالؤه أ ( كلذ ريغوهمتلا ىف
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 وهر رحلا كرئاو) نيءباتلا قرغيو نيمدقتلا ىجتش ءدونحو نوعرف مكعبتو اومدقت: نأ هللا ريد أ ( نوعبتم ركنا

 * اراق هتثيه ىلع انكاس هكرتي ناب عاف قيطنيف ءاصعب هيرضي نا رحخلا زواج ال مالسلا هيلع ىسوم دارأ انكاس

 ١ هقبطأ هنق اولصح اذا طبقلا هلخديل اش هضم ريغيالو هاصعب هربا اسي قيرالا نوكاو ءاملا باصتنا نم هلاع

 اح ىلع احوتفؤم 5 أ ا 267 1 هدا وبلا 4 نورشعااو سماخلا ءزكلا م ةودفلا وهرلا لقو مهلع

 لصوب ريثك نباو عفان ًرقو.« رسأف كلذك سعالا .ناكنا لاقوا رسا 1 ش١ 0ك دنح معا احرفنم
 هرئاو## محور اولعاذا هدونجو نوعرف مكعبت # نوعبتم مكاوت ىرسس نم جزمهلا م 1 (نوقرغم

 هيرضتالو هيزواح امدعب هتئيه ىلع [شكااشو| ةعشاو ةوحف |ذاحبوتفم 4 ةارهر 2 7 معلا 3 ىرنو خا 38

 منال ىنععب حتفلاب ”ىرقو «نوقرغم دنج مهما ف طبقلا هلخديل ايش ريغتالو كاصعب نك 27 4 0

 لفاحم « ميرك ماقمو عورزو نويعو تانج نه # يف اوكرت اريثك# | وكرت | هع 0 8

 نيهكف 'ىرقو نيمعنتم  نيهكاذ اهيفاوناك هو معننو 6 © ةمعنو وه ةنسح لزانمو ةنيزع 1 نوبعو تان

 ه# اهانثرواو 98 كلذك سالاوا اهنم مهانجر خا جارخالا كلذ لثم ه# كاذك © ١

 ونب مهو ”ىشىف مهنم اوسيل ه# نرخآ موق اوكرت ىلعوا ردقملا لعفلا ىلع فطع

 «ضرالاو ءاعسلا ,هيلع تكبافإف رصم ىلا اودو»مل مهنال مهريغ ليقو لمئارسا ا

 ( ميركماقمو عورزو
 لزانملا ن مهل ناكاموه

 أ وزر لكلا

 (نيهك اناه.فاون 2 ينك اناا تاكد
 كراحصأو تنأهتءطقا ذاغأ هك رح !اكر داوؤع هموثون وعرف مما 0 0 5-7 1 ١ آ ( 1 0 3

 م7 : 8 كاد نيمعتلم

 هلخدب ىح هلا ىلع ركرتا لب 0 ل ه سعاد ال ىنعملاو انك ب ىأ ة«اوهروت ٍ ف فايا كلذك مالا

 هدرضيا عحر رحأا ىسوم عطق ام هنأ كلذو اسباب اقرط هكرتا لبقو هموقو وعرف | :
 1 : 3 ١ ريخ هلأ ىلع عفرلاعضوم
 مها 0 وهاكرلا كرا ىسومل ليقف هدونج نوعر ,ُ 0 | فاخو متليل هاصعي ا اعانروأو ) 0 0

 9 نعاكرعلا هكر ىف هيلفق نكمطيل مهق رغب ىسوم رخأ ىوعل 01 نوقر 5 دنزح أ 3 3

 4 , 2 اوسبل ( نيرخآ اموف

 ساجع ىأ « ميرك ماقمو عورذو نويعو تانج نم 8 قرغلا دعب ىأ # اوكرت | نا لع ا يلم
 كلت ىف ىأ # اهف اوناك دعر نيل ن دعو ىأ 6 ةماو 9 نسح فرش | ا الا

 | وني مهوءالوالو ندالو
 هك كإذك وه نيراطب 0 ىأ نيهكف * ىرقو نيعان 1 » نيهكاذ # ةمعتلا / : ِء

 | مهيلعتكب اف ) لئئارسا
 تكباف 88 لئارسا ىنب ىنعي *# نرخآ امو اهانثروأو # ىتاصع نع لبثا ىأ ا

ْ 
 ا

)5 5 . 
 . 1 .٠ اللا اىسلإ ا 2 3 | 7-لا | 0 ها]: 04 : إللإ | / 1 1 مال ) ضرالاو ءاع ||

 ناعلزرا ضر 21و 3 09 ب ها نموكانأ تالدو' # صضراواو ءات م 2 ا اذا نمؤملاو اراقك ةقتام

 ءاخلا .هتلعا < تام

 نم ٌّوملا ىلع كك ؟<.ةضرالاو

 نهو هالصهضرالا نه

 نعو هلع لدعرصم ءايسلا
 :١ :

 اهفارطأ .ةرج ءاعسلا ءاكب لبق هجولا اذه نم الا اعوفسع هفرعنال بيرغ ثيدح :(أ ٌضرالاوءاعسلا لهأ نسما

 0 لم اك نيعبر ًايركرالاو و" ءاعشلا دنع ت "الا نمؤم تام ام دهام لاقو | رغلاىف ) نو مكتا)

 (لاقف) '(نؤقرغمدنح) 70 هن ههوةوىسوهربعام ردش ةعساو اقرط يب ادا

 لزانم (ميرك ماقمو) ثورح(عورزو) نيتاسبلا ىفرهاظءام(نويعو)نيتاسب (تانحنم)اوفلخ (اوكرت 5 ) رمملا ىف

 الت ارسإ لاند تلح (نيرخ [انوقياهاروأو) مهب انلعف ( كلذك ) نيم ( نيهكاذ اهبف اوناك ةممنو) ةندح

 تام اذا نمؤملا نال ضرالاىلع هالصمالو (ٌضرالاو) ءاعسلا باب (ءاوسلا) هموقو نوعرف ىلع (مهيلع تكباذ) مهدعب نم

 هنال هموقو نوعرف ىلع كلو اهيفىلصيناك ىتلا ضرالا فالصموهقز ردنم لزنيوهلعدنم دعصب ىذلاءامعلا باي هياعىك

2 

 ضرالا ىلع مهلالو هدقف ىلع ءامسلا تف اص ىلع مهادعصي نكي مل ءالؤهو احايص |

 نماملاق هنا ماسو هيلع هللا لص ىنلا نع قللام نب سأ انع هيلع ضرالا تف اص لع ٌ

 كلذف هيلع 5 ا اذاف هقزر هم لزتي بابو هل عدنم كوصل باب ناباب هلوالا نمؤم

 لاقو ىدمرتلا هحرخأ نب رظنم اوناكامو ضرالاوءامعلا مهلع 560 اف ىلاعت هاوق ا



 نوضتم مهلا ثعب نم ىلا لسرلا '*ىحم نالءرسفملاا ىهن (ىلا اودأنا) مهماركو هلوق ةازس مالا ايب 1 1

 اودأ تدلل انلأو ١ مهءاجو انمدو ةليقثلا نم ةففخلاوأ هللاىلا ايعادو اريذنو ارشبم الا مهيجيال هنال لوقلا ىنممل

 لب ارساىتب انعم انك راما وع 1 حوا واط نا مهودأ لوق. لا ا ون مهو هن لوءقم وه ( هاما ىلا اولس لإ

 عابتاو ىنوعد لوبقو ىلناعالا نه مكيلعىل بحاو وهام هتلادابعاي ىلا | 0 00 نوكي نأزوحيو مهيذعتالو

 والا لف هده نأ ( هللا لع اولذتال ال نأو) مهتمريغ قااسر ىلع أ( لوسر مكل ىنا ) هلوقب كلذ للعو

 ( نيبم ناطلسب مكنآ ىنا ) هللا ين ىلع اوركتسالال ا ةحرو تان ةناتسالاب هللا ىلع اوريكتستال ىلا ؛

 لغو ةزجنو 1 د (ناخدلا ةزاوسا) 1 ثاذَع ىو / ه5 56١ حى : ىنأىلع لدت ة«ذاوةسح

1 

 0 0 سس م سسا : 51

 (نوجرتنا ميدومدت) | | ىعم مهواسراو ىلا مهلا نا ل اودا نا## هيس> لضفو هبسن فرشا

| ] 
0 ْ 

 ظ
 ا
0 

0 ١ 
 + 9 م 0 1 | ةقففع نا كك زوحو هللادا.عاي ةوعدلا لوقو ناعالا نم هللا قح ىلا اودا نابوا

 هنأ اع اكله هل رب دناع هنأ | 3 : : 5 :

 0 7 6 مهتم ريغ « نيما لوسر مكل ىنا# ةوعدو ةلاسرب نوكي لوسرلا ”ىحم نال ةرسفمو
 0 8 . | ناو # ىمالا ةلعوهو هيحو ىلع هايا هللا نامتأالوا هقدص ىلع تازمسملا ةلالدل م

 ل تام ديك و ١ لوالكناومالسلا هيلع هلوسرو ةيحوب ةناهتسالاب هيلع اوركتتالو © هللا لع اولفنالا |
 500 / ءادالا عم نيمآلا ركذاو ىلا ةلع » نييم ناطاس مما ىلا 0 اههوحو قأآ

 0 : 0 ١ 0 | تاكوتو هيلا تأِتلا «# مكبرو ىبرب تذع ىناوو# ىنذكال ناش ءالعلا عم ناطلسلاو

 0 1 1 7 أ ةزجو ورعوبا أرقو « ىنواتقت ناوا اتشوا ابرض ىنوذؤت نا  نوجرت نا 8 هيلع
 00- 0 * | ىل_ءال ىنم لزمع اونوكت « نولزتءاف ىل اونمؤت ملل ناو © ماغدالاب تع ىتاكلاو

 قولك |ىعاوم# | « دب راءدقإ# مكحالف هيفام ىلا ؟اعدنم ءازج سيل هناذ ءوسب ىل اوضرعتنالو ىلالو 6 ا 3 5 7
 اوم رت الو لعالو ىلالا | : 57 : - ١

 0 0 0 ْ ْ د هيلع ءاعدلاب ضيرهتوهو 6 نوم رم موق ف ءال ٌؤهناب## ءال وه نا هوبذك امدعب

 سس كاذ و عرشب - ا # المل ىداسب رسساق # لوقلا راهخا ىلءرسكلاب عرقا ه ءاعد هاعمكال ذأ وه هويح و تسا|ام

 هفامىلا [ اعدنم ءازح / : 3

 قوجرت كلذ مكح الف 0 هل

 لتقلاو محرلا نم هنودعوت

 يلوم رك ل قالو لل نأ قل لااوتلا ىأ م هللادابع ىلا اودأ نأ #3 مالسلا ا
 هيلع اوربمعتال ىأ * هللا ىلع اوامتال ناو ف ىحولاىلع ىأ « نيمأ لوسر مك |

 لاق اف ىلوق قدص ىلع نيب ناهربب ْئَأ 03 نييم ناطاسب مكس ىلإ قه هتعاط ك 1 ْ

 ٠ْ نولتقت ىأ * دوج نا مككرو ىبرب تذعء ىناو © لاقف لتقلاب هودعوت كاذ 0

 ا اواو ف ةراجلاب ىنوجرتلبقو رحاساذه اولوقتو نوم نما نبا لاقو َ
 ظ ديلاب ىاذأ اولزتعا سابع نبا لاقو ىلع الو ىبمال نوكرتاف ىأ #* نولزتءاف ىلا

 بوقم,نيااا ىفىبولزتعاف
 هموق اكاش (هءراعدف)

 ( نومرجموقءالؤحنا) |
 ه.ر اعد ىأ ءالؤه ناب

 ءؤاعد ناك لبق كل

 هنوقحعسلام مهل لع هللا

 هلوق وه ليقو مهمارحأب |
 ىرس أ نم(رساف) ءالؤهنا لاقف هراعدف ىأ لوقلا رامضا 1 رسكلاب ءالؤهنا ىو نيملاظلاموقلل ةنتف انلعتال انبر

 اليل ) ليمارساىب ىأ (ىدا هب) رسأ لاقف ىأ ءاقلإ انه عضم لوقلاو ئرس عم ىزاح لضولاب رسافإ

 . ةلاسرلا ىلع ( نيمأ ١ هتاانوم (لولا ىلا ), :لسازسا ى (هتنا داغ) ىمااواسو أو ىلا اوحفدإ( كااز نأ ا
 عتمصتعا ( تذع ىناو ) نيبرذعو ةنيب ةععحن (نيبم ناطلسب مكين [ىنا هللا ىلع) اورتفتالو اوربكحاتال (اولعتالناو)

 ىلال ىنوكرتاف ( نولزتءاف )ةلاسرلاب ىنوقدصتملنا ( ىلا 7 ناو ) نواتقت نأ نم ( نوجرتنأ مكبرو ىبرب )
 ىسومل هللالاق ( ىدايعب رساف ) مهسفنأ ىلع كال-هلا اوهرتحا نوكرسشم ( نومرغ موق ءالؤه نا ه.راعدف ) ىلعالو

 لبالا لوا نم ( الذل ) لّئارسا ىب ىدابعب رس

 ا 9 نوكرثغم ىأ 4 نودهرع موق ءالؤه نا هنر اعدف 9 اونمؤي ملف ناسالاو

 لمالاب كارلا ىب قف رسما أ هسحاو هءاعد _ تاعاقإ 2 الما ىدابعب

|| 
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 رهءاج دقو ) بادعلا دك ني ناعالا ند هودعو 5 نوشو نواعتو نورك د فك( ىركذلا مهلفأ)

 ناخدلا فشكنهراكذالاب وجو ىف لخدأو مظعأ وهام مه ءاحدقو ىأ ( نونم ماع» اولاقودنع اولون مث نيبه لوسر ّّ <. ٠ 2 .٠ ' . م - نك 8 .٠ ما
 هنع اولونو اوركش ملف هريغو ز4#باتكلا نم تانيملاو تاي آلا نم ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ديىلع رهظاموهو

 هوسنو هلع ئز]اوه فيقث 446. 125- ضعلابمجع 1 ءزدلا ) امالع اسادعناب هوتمو تعمم

 باذعاااوفشاكانا)نونملا

 افشكوأالدلق انامز (اليلق
 ند مكنا) الملق

 ىلا وأديف متكىذلا رفكلا

 شطبن موب ) باذعلا
 ىه ( ىربكلا ةشطبلا

 « ىركذلا مهل ىلا 8 مهنع باذ_ءلا فكنا ناعالاب دعو نونمؤم ناو الاح

 نيب 7 نيرم لو_-ءر مهءاح دقو © ةلاخأ هداه نورك دتن فبكحو نبيا نم

 دنع اولوت مْ #9 تازجعملاو ٍتايآلا نم راكدالا باحنا ىف اسهنم مظعا وه ام مهل

 هنا نورخآ لاقو فاقت ضءل ىم عا مالع هلع مهضعإ لاق # نونحم , عد اولاقو

 طسقلا عفرف امد هناف !سو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاعدب 7 باذعلا اوفشاكانا 3 قو

 رفكلاىلا «نودئاع رككا## مهراعانم قباموهو اليلق انامزوا اليلق افشك «اليلقإ#
 3 : 9 انا ردد | ةقاقلا

 رافكلا ثوع نامخدلا ءاح اذا لاق طارشالا نم وهاع ناخدلارسفنمو فشكلا بع ( 1 . 0
 ةمايقلاىفاع هرسسفندو نودترب مهنعدفشكي 3 نيعب رالادعب مهنع هتلادفشكيف ءاعدلاب دينا ل 5 0 ها - 2 1 فسد 3 هه 2
 باصت.او مويلا كلذىف
 لداعو أر كذاب شطبتمون
 ةتاوهو نودمقتنمابا هيلع

 ردب مونوا ةمايقلا موب © ىربكلا ةشطبلا شطين موب ## ريدةتلاو طرشلاب هلوا |

 مون نه لددوا هنع هز "نأ ف نومتلال نوم 9 هيلع لد لفل فرط |

 مهشطب ىلع ةكنالملا لمحنوا مهب ةشطاب ىربكلا ةشطبلا لع ىا شطبن ”ىرق ةو «قأت |

 هيلع ىسوم لاسراب ,هانت* م موق مهلبق انتف دقاوؤل ةلوصب لوانتلا وهو |
 1 دعبام نال نومقتنعال

 انتفدقلو) اهابقاوف لمعبال

 نيك مالو ؤهلبق(مهلبق

 ريتخما لعف مهب انلعف ىأ

 انطاب ناكام مهنه رهظيل

 ديدشتلاب 'ىرقو همهلع قزرلا عيسوتو لاهمالاب ةنتفلا ىف مهانعقواوا مهلا مالسلا

 هسفنىفوا نينهؤملا ىلعوا هللا ىلع #“ ميرك لوسر مهءاجو و 2 موقلا ةرثكلوا دك أتل

 ظ ظ عوف جرح نا كلا ةازتكرفاكلا انو كر /| ةئهك هنم هيدصتق نمؤملا امأ ةيلدو اموب

 ؤ مي وتو نورت فيكىأ 4 ىركذلا مهأ ىف أ 000 هربدو هينذأو هيرخت“ لوسرمهءاحونوعرفموق)
 000000 سلا ا زو ١ هائعم .هلوسر,هءاحدقو## ةلاخلا 2

 أ

 لس اواقو ف هنعاونمعأ ىأ 4 هنع ولون وت مث 8 تارهابلا تانيبلا تندر

 ىقلا اهل ضركام لاح تاملكبلا هده نلبا هيلا: قلت ىأ ىأ ؟نونجإل رش هلع أ |
 مكاو ر دلد ا كاف اري اماث أ 2 اللقا : عوملا ى ا « تاذعلا اوفشاك انا

 | اناه# ردن مون وه « ىربكلا ةشطيلا شطبن مون ## كرفك ىلا ىأ # نودئاع

 ةياورىفو ءالعلا رثكأو دوعسم نبا لوق وهو مويلا كلذف مكم ىأ 4 نومقتنم
 ءالؤ» لبق ىأ < مهلبق انتفدقاو ف ىلاءت هلوق # ةمايقلا موب هنأ, سابع نبا نع

 هيلع نا رع نب ىسوم وهو هللا ىلع ىأ « ميرك لوسر مهءاحو نوعرف موق 9 |

 ( ىركذلا مهل نأ )

 ةيلطبلا ؛ مهلا نأ
 اتفقا اذا ةيرككاا

 اذا لاشو باذعاا مهنع

 لاشو نان غاولا مهانكلها

 «مالسلا) نع اوضىعا (هنو اولون 5 اهنوم عب ةغلب ما ليمن (نيبم) ) سو هيلع ىل امك هللا ىلص دع ) لوسر

 (الب اق عوجلا ىعب (باذعاااوفشاك ناز ق ودتح قو 9 (نونع) راسور روح دلع اد نوتعت ؟ 05 اولاقو 0 ( هد 1 ناعالا

 هللا مهكلهاف هب ةيضعللا ىلا اوداغباذعلا 4ع عفر 5 ف ةيصعملا ىلانوءعجار ( نودع 9 ةكملعأاي 69 ا( ردب موب ىل 1١ "ارتسنإ

 0 فيسنلاب ردن موي 0 0 9-5 1 كا ةشطنلا شطر 3 3 هأوق 0

3 1 



 م ع9 م

 هللالوسر التف ناخدلاامو لبق رمشحما ىلا سانلا قوست نيبا ندع رمق نه | ١
 نءؤملااما ةليلو امو: نعبر را ثكع برغملاو قرششملانيبام الع : لاقو ةيآلا سو هيلع |[

 | مويوا هربدو هينذاو هيرحم# ند جري نا نك ويف رفاكلااماو ماكزلا ةئيهكهبيصيف |

 . طيحم # سانلا ىثني #9 نينشعملا لمتحم ناخدلاو ةمايقلا |

 هللا لص هله

 ١ هلوقو ناخ اخدلا ةفص مهم

 :ءاسواج انك لاق قورسم نع ( ق ) »86 مبلأ باذع اذه سانلا ىشغي
 ا

 هللا لوما د لاقف نايضغ وهو سلحو هللادبع ماقف ماكزلا ةئهك اهتم

 نيئمؤملا دحتانف رافكلا سافناب 0 ىح ناخدلا ةبآ نأ بو صق ةدنك باب

 50 ك1 اعل سو هيلع هللا ىلص 4 لاق لحوْنع هللا ناذ رعأ هللا |

 لاق ارابدا سائلا + ىأر الوسو دي لا نمسا يدر نم نأ اه |

 دولحلا اولكأ 8 0 0 ةهييدس

 لاهو نايفس و

 د فاسو 5 0 مهيلع نعأأ

 ونأ ءاناذ ناخدلا ةئيهك ىريف ءاعسلا ىلا مهدحأ رظنبو عوجلانم ةتيملاو |

 ح كنا دما |

 نانا هلوق ىلا نيم ناخد ءاىسلا ىنأت مون بترا ل هللا لاق

 مهل هللا عداف او كله دق كءوق ناو جرلا ةاصبو هللا ةعاطب سعات ت

 1 دبع لاق ن
 رد مون ةشطيلاذف نومقتنم انا ىربكلا ةشطبلا شطبن موب ةرخآلا باذع 2- ١

 نا هل ليقف *« نونمؤم انا باذعلا انع فشكا انبر # اولاق ىراعال ةياور ىفو |
1 
| 
 هلوق كلذف رد مون مهمه هللأ مقتل اوداعف مهنع كك هدر اعدق اوداع مع ا ا

0 
١ | 
| 

 *ىش لك تصح هلوق نومقتنم انا هلوق ىلا نيد ناخد ءارسلا ىلا مود بقتراف ىلاعت

 نب هللادبع نع ( ق ) ”ىث لك تلصأتساو تكلهأ ىأ نيتلمهملا داصلاو ءاحلاب
 نم ه مباصأ لدق ناخدلاو رمقلاو ةشطبااو مورلاو مازالا نيضمدق ٍسخ لاق دود

 ببسب ضرالا سبيت مظعلا طحقلا ةنسىف نأ كلذ بيسو مهراصبأف و ةاظلاك عوملا

 ناخدوهلبقو ناخدلا هبشي كلذو ولا ءاوهلا ملظيو رابخلا عفتريو رطملاعاطقنا

 نوكي ىت> نيقفانملاو رافكلا عامسا ىف لخديف دعب تاي ملو ةءاسلا مايق لبق ”ىحي

 نوكتو ماكزلا ةئيهك هنم نمؤملا ىرتعيو ىوشملا ىتعي ذينللا سأرلاكهسأر لخرلا
 ىورام ةيلع لدي نسل اورع'نئاو:سابغ/ن |لوقوهو هفدقوأثينكا اهلك نطرألا
 ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق ناعلا نب ةشدح نع ىلعثلا دائساب ىوغبلا

 قوست نيبأ ندع ره5 ند جرت رانو مير نب ىسيع لوزنو ,ناخدلا تايآلا لوأ |

 و ناخدلا امو هللا لوسراي ةفشذح لاق اولاق اذا مهعم ليقت رسشحلا ىلا سانلا

 ثكع كرت و قوستملا ننام داع نييم ناخد ءامحلا

 هل
 ا

 0 قانا عال 5 الا هده

دقم 38 نوئمؤم نأ تاذعلا انع 0 امر ملا باذع 06 ِ 1
 ا متو لوش ر

 | 0 بالو وحل ا ع و كارل كراك ار نو وص يوك دوو 4 دو نم. كل كم ١ ا 5 ا - تا و لو كج مح ميدص سم سل(

 1 هلل ا انعاق نا 0 راد ع ابأأي لا 5 مو لجر هاناف اند 0 مطدضم وهو دوه ط هللاديع

 ْ ليال امل لوش نا مدان م ناف + معأ هللا لقبلف أيش يال ندو هن للف أش مكنم اع نم (

١ 

 ١ د سس 0

 ١ ضانلا  :ىعشت )

 وهو مهسبليو مهلعشل

 ناخدل ةفص رجلا لغفف
 ملأ باذع اذه ) هلوقو
 باذذعلا اتع فشك | انير

 نمؤنس 5 (نونمؤم انا

 ىااديلا انع هفشكت نإ

 ريشم لءشن للا بوصنم

 نولوشو نولوش وهو
 لاخلا ىلع لحل بوصنم

 كلذ نيلئاق ىأ

 ( اذه ) ناخدلا

 ) ملأ بادع ) ناخدلا

 انير ) غو اوهو عيجو
 فشكاانيراولات(ف شكا

 عوذلا ىنعي ( بادعلا انع ا

 كب ) نو_هّؤم انا 0

 كلوسرو كياتكبو



 كلان لسزلا لاسر انذاك

 2 فو ا لاش

 اب اناذنا ريومعلا ا هاذا موا

 و 5 لوعءفم ةجرو اندنع نم ا هلوقل لطول مهيلع ةجرلا لد ال اندابع ىلا

 آنه ةجءر نيلسرم انك انا لصالاو هذعب نم هل لسير الف كسعامو هلوق ىف

 ميلعلا ( مهلاوقال ( عي

 (نينقوم منن نك نا امهتيامو 0007 ىسلا] كروخا ىأ عفرلاب مهريغو كير نه لدب 0 بوف مهلاوحأب

 اكمكلا لآزناو لسرلا لاسرا نا مها لبقف اقلاخو ابر ضرالاو تاومتل ناب نورقب اوناك مها طرشلا ىقعمو

 ا بر هاب نوفرتعمو هل نورقم
 تل ناقاو لع نع ه4 رج

 رالاب ةجرلا صو :

 ىلا وه هنا ) نييوير ىلا ىلع ةجر 1 ىصتقت ةسودرلا ن

 متنأ ىذا ململا عيمسلا وه برلا اذه نا لق مث .برلا نه ةجر
 رار 3| ناك نا 4 نورذعلاو سماخلا ردك امهْيامو ضرالاو

 ىذل ديز ماعنا اذه نا 7 رييببربووببببحلس دي

 نأ 'ةمركي ىعانلا عماست

 تثدحو هئلدح كذب

 ىه ا ( رب تدعو

 (نيلوالا ركتابآ برو) مكبر
 نأدر مث هيلع فطع

 لب) هلوقب نيدقوم اونوكي

 0 رداص ريع مهرارقا

 لوق لب ناشاو ملع
 (يقتراف) بعاوءزم طوع

 ىنأت موب ) موب رظتناو
 ناخدىنإب (ناخدب ءاعملا

 ةمايقلا موب لبق ءاعسلا ن

 ةرقكلا 3 مسأ ىف لشد

 دحاولا سأر نوكي ىتح

 ىرتسو ذنلا لاك
 ماكزلا ةئرهك هنم نمؤملا

 تيبك اهاكضرالانوكتو
 صاضخة ف رتل ةفدقوأ

 ىلع كن أظو ددشأ مهللا ل اعف مهلع اعد ماسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تصعتس ا املاشيرقنا لقو

 00000 ال 4 هناقص هذه نيالا |

 ةجرلا لحال دايعلا ىلا: -كلاب لسرلا لاسرأ ان دداعن
 عاونا مظعا هناف كلذ تضضتقا ةموبرلا ناب رادش

 نال نأ رقلا انلزؤئااناىا نير 7

 ءالإ ريضلا عدوه برلا عضوو مهلع
 سعاوالا ردصتوا سالك امف لصف ىا ه.لوعفم ةجرو اسعاوا ق

 اهريغو قازرالا ةعدش نم ل ندب ناذ اضرإ لمرور نا انيأع

 5 ةرفمل ةلعوا هع رتلا

 3 اندنعن

 عيمسا وهدنا * ةجر كلت ىلع ةجر ”ىرقو ةجرلا بابنع ةءهلالا 0 اوالا رودصو

 3 5 معلا

 هه ١

 َن

 قال اهناو هلييوبر ل قئقحت ءدعباع وهو مهلاوحا م اعيو داب ءلا لاوقا عم

 فانئتس ازا رخآ ريخ

 ناّشالا لهانم 0 © نينقوم م :"نا 9 كبر نمالدب رجلاب نويفوكلاأرقو
 اك الانا يلع م ملاذا كيا ١, ف نينقوم متتكناوا مولعلا ىف

 يحي» هاوس قلاخالذا © وهالا هلال ظ كلذ اولعاف نيقيلا نيديسم متتكناوا انلق
 00 ةو © نيلوالا مكتابآ برو مكبر 9: نودهاشت ام # تيعو

 0 رظتناف «# بقت راف © نينقوم 3 , ## نو.علي كش ىف

 ند ناكخذلا ل اىسلا نلسو هنيب ىر عئاجان راف هع او ملل ملا موب 3 نيم ناخد

 هللا ملقف اهقلخ ن

 ىلا يال وا رابغلا ةراكو راطمالا ةيقل لطدقلا| ماع ٍظ ءاوهلا نالوا هرم فوط ا

 اال 1 ف دال فش اوكا يسار دقو اناخد بلاذلا را ىيست
 طارشانم دودعملا ناخدلاروهظ مو.وا راطمالا نع هفكي كلذ نال ءامسلا ىلا ناينالا

 جرخت رانو ىسع لوزتو ناخدلا تاي آلا لوا لاق امل مالسلا هيلع هنا ىورامل ةعاسلا

 ضرالاو تاوملا برو ءهااو> اب ىأ يك ميلملاط هلاوق :الىأ «عيملاوهدنا# كرر

 الا هلا ال» امهتيبامو ضرالاو تاوعسابر هللانا ى د نينقوم متثكنا امهنيبامو

 نأ ,آرقلا اذه نم أو كش ىف مه لب لف ىلا ءتدلوة د66 نياوالا ركئابآ برو ركب رتيعو يحوه
 ١ عا 5 1 ع -ي 1

 © نيبم ناخ دم ءامعلا ىف تمون له دن ايىأ » تقل راذ## هنعنوهال هنؤز+ءعىا هي نوبعلي

 (ىثخرت
 ضال 9 ءامسلا نيب ىرب لجرلا ناكو وللا د لا ل !مماصاؤ فاسو ى كك نينس مهيلعاهلعجاو رمضم

 احد 2 0 كشرال هلاح رهاأ ُْظ ' نلييم )  ناحنلا ن 71 ءاريالو همالك معد مسدق لدرلا ا < ناكو ناخدلا

 مهتبوقعبو مهب (ميلعلا) باذعلا انع فدشكأ ايو اولاقثسح شيرق ةلاقمل (ميسااوههنا) بتكلابلسرلا لارا ةذاعالع
 قلاخال (هلاال) 1 ساو قلخلانم ( امهننبامو ضرالاو تاومكا) قااخ(بر)

 ا ,مكقلاخ ( نيلوالا , مكئابآ برو مكر ) انو حل ذل ( نسل شمال حا لان رلخ“ ىذلا (وهالا)
 (بقا) ةفاشنلا مايق نؤزهي 1 وبعلي ) ةعاسلا مايق نم (كش ىف) ةكم رافكىندي مه لب )نيمدقالا كتابا قلاخو
 ضرالاو ءابسلا نبي ( نييم ناخد ءايسلا 58 ع موي )دم اي.هبادعرظتناف



 حوالا نم ةلح هلأ اولا مْ ناضمر 0 ليواقالارثك ىف ردقلاةلم ءآو نا ملا هيف لزنأىذلا ناس رار هلوتو

 ةللىف هلوزتءادتا ليقو مل- و هيلعهللا ىلص ده هم 3 هلا ةعئاتا عوقوتقوىف ليربح هب لزت , م م امدلا ءاوم لا ظوفحما

 ءاعدلا نم باههسو ةكربلاو ريغان م 4 ناخدلا ةروس ١) امف لزنيال 5# 2قفح ريخا ةريثكلا ةكرابملاو رد

 الا ايف دجوب لولو | |!
 ا 1 كارا | ناف كلذ 7 اهو مالسلا ةيلع لوسرلا لع لزنا مث حوللا نم امثدلا ءاعم ىلا
 0 ميج 9 أ رعل 3 5 همس َّ 0: 2 ها م 5 5 .
 5 - انكأنا) 8 1 هجحرلاو ةكعالملا لوز نم أو اموا ةيومدلاو ةشدلا عفاذلل بيس نآ رقلا لوز

 0 ١ 0 ا نيب قا دطسلا 3 نس ردم 5 ِغج ةيضف الا لصفو ةيعتلا مدقو ةوعدلا ةباحاو

 ناتفن اثم تاج نّه ا قرقك انكر نا 2 مكح 0 الك قرش امو 00 هاوق كلذكو لازتالا ىضتقملا هب

 | [ًاهفالتع نه دكر عتلا 76 لا اف لزنينا ىعدتسا ةمكحلاب ةستلملاوا ةمكحا رومالا

 ردقلاة ليل ةاءللانا ىلع لدي وهو صضارتعا امهلدبامو ةكرايم ةليل 3 ههص نوكينا زوحيو

 قرش ”ىرقو»سما لكنه مهر نذاب اف حورلا و هكتداملا لرد كلوش اب عامل
 اذهب 5 َّىل #« اندنع ن م اسما » نونئااب قرفنو هلا هقرش ىا قرشو ديد_كنااب

 ةلءالا هذهىف ءايا اناازنا || ذوجو سالل منت ديم وهو انتمخح ىضتقم ىلع اندسنع نه الصاح |سعا سمالا
 - 1 7 ١ 06 هب دارت ناو فوصوم هلال م 3 > ىف نكتستملا ةريغق وأ ساوا لك ند الاح نؤكينا

 نارقلالازءانالاص وصخ ا

 ا ىريض دحا 5000 < نم | رمت هإعفلوا قرف ,اردصم عقو ىبلال اراقم 1

 ا انكانا ن 0 لدي 4 كرر نم ةجر لياس سم انكانا ِس رد وأ نب سعآ ىنهعانلزنا 1

 "تلك دع مسقلا
 ناشالا اننامع نمدنالا ١

 ناكو باقعلا نم ريذمتلاو

 هذهو ةيمكملا رومالا نم

 ميكح سعأ لكق رف ةلبللا

 بتكيو لصفب قرش ىنعمو |
 مث ايندلا ءائه للا لظوفحلا حوالا نه ةلج نآرقلا ايف ىلاعت هللا لأ ودق ةلمل

 فضصنلا ةليا ىه ليقو ةنس نيرشع ىف عئاقولا بسح ىلع امو< ليربج هب لزن
 سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاق تااق اهنع ىلاعت هللا ىذر ةشئاع نع نابعش نم

 || ددع نم رثك الرفغف ايندلا ,ءامس ىلا نايمه نما كفصتلا ةلئل لوني ىلاكت 1 كرابت هللا نا

 0 ِء 2 ىتلا ردقلا ئ كاي 2 اناقع 0 5 7 نيرذنم انك ىدذمرتلا هح 1 بلك منع 0

 0-0 -)ةلبقلا ا مَع 2 6 - سأ لك # لصش ىأ 1 قرش # 0 كلت ىأ

 ل ير 3 0 د نم 0 6 0 وهام ردقلا ةلءاىف بات لا ا كي سابع نا لاق

 داتسالا نم وهو ةمكحلا | بضللا هليل هك لقو والا ونال ع ل ءاوعتسا تح لاج .ااوقاذرالاوزعشلاو
 004 كمل انال فراخ هدتس ئوذلا ئورو تاؤومآلا نم ءانحألا 58 ةندلا سأ انف عر ناكش نا

 لد ران ح ا نابعش نم لاحآلا عطقت لاق سو هيلع هللا لص ىنلا نأ

 اناس مالام موو ! ةيضقالا ىضَش هللا نأ ساب د نءو ىنوملا ىف همعسا جرخ دقو هل دوو 2 :

 07 || اندنع نمسا سم ءانل 0 :دققلاةلما ارمابرأ ىلااهطسنو نايعش نم فصنلااةلمل ىف

 أ نب الاق## كبر نم ةج- رو ءاربنالا نمهلبق نمو ماسو هيلع هللا ىلص | د ىفهب 6 نيلس صانك انا

 نمةج ردك رابمةليأ ىف هان ازا ليقو لسرلانمرهللا انثمباع سلعة معن و قا ىنم ةفار شاع

 226 0 ع |

 دايعلا قازرا نم سعا لك ا

 ع :

 مهرومأ عيجو مهلاحآو |
 ةلياىلا ةلبللا هدهنم |

 ةقيقحلا ىلع صالا بحاص

 بص ( اندنع نم اسعأ)

 لكلء> صاصتخالا ىلع

 هفصونابامخت الز هم

 انكانا ) انريبدتو ادلع هاضتتنا اك اندنع نم ةاضاح امعأ سالا اذه ىنعأ لاق ناب ةماضفو ةلا زجل ءداز مث م 1

 اننأش: نم نال 5 رقلا انازنأ انا ىنمم ” لوعفم ( كبر نم ةجر ) نيرذنم انك انانه لد م

 .انا(نيرذنمانكات ا)ةن رسال هز رسما | 1وقإرأ نيب ن نزاكوةروسوُةب 3 ال كل هيلع د6 ىلع كلذ دوب ليريح هللا لو أمثردقل اقليلا

 ليربك نيرئانمان اس .(ان دنع ماسحا ًا)ةنس ىلاةنس نه ناك ( ميكع وس لح ألك) نيس (قر ,غ )ردقلاةلد اىق(اف)نآ رقاابنيفوع انك

 (كبرئم) ةمعن(ةجر) بتكلاب لسرلا(نيلسسع انك ةنس ىلا ةنسنههياعن واكوم رهام توملا كلمو ليفارساو ل مئاكيم و



 5 الايونيدياعلالوأ انأف دلو نجرالناكذا لق هلوقىف هركذ مدقتل لسو هيلع ملا ىلص دي ىلا دوعي هاهلاو (برإي)

 رمل نوكي كب نأ زوحيو دحاو لاقملاو لاتلاو لوقااو ل.قااو براب د لق 1 هلق لعيوةعاسلا لحم ىلعافطعن روقايلا

 براي هلق مفأو ليق هلأك ( نونهؤبال موق ءالذد نا) مسقلا ب باوحو هفذحو مسقلا فرحرامضا ىلع بصنلاو
 0 نءضرعأف ( مهنعمفصاذ )هيلا هلاوتل اوهئاعدل يظعتودنم عفر هليشهتلا ماسقاو نونم وب الموقءال د نا

 / (نولعفوسف) ةكراتموركتم 4 4: رفح لست ىأ/ نورمثعااو سماك اءزملا '( قلكز هل (لكو) هك راو هدو

 ا ةيلسلو مهل هللا نم ددعو

 لكلط 1 101 12 لع قوم وا # نؤنمؤيال موق ءالؤهأ نأ براي وف هدانا
 د ملع ىلع فوطعم وا # مول ا ع ع ا 0

 ضاَشَو نى نادم ءاتلابو ملسو

١ 

 ع
: 
 آ

 دقت . عوفسع واهراعجاب رورع وا راللا فد بوصنم مس قوه لقو هاك 6

 نع كآ مهاوعدنع 0 # مهنع عش مص ِ هباوح ءالؤه ناوىمسق براي هلو |

 ديدهتولوسر رلل ةيلست 0 * نوملعي 0 كر راتمو 6 ملست © مالس لق 0 ع ناخدلا ةروس 0

 ملسو هيلعهللا لص ىناانع ::هلوش رومأملا سا لعم 1 صاع نب 0 ا 2 ةكم ةبآ نوسخو

 , |« محر لا نجلا هللا م 5
 ا <“ متتاالوموبلام لع فوخاال دايعايةمايقلا موب مهل ل ااه نمناكف فرد لا 0 رن

 م6 ةب الا باذعلا اوفشاكانا هلوق 1 نافل ريش - ]| هلي اهأرق نم لاف
 أ | هل اروفغم مجدا هعج

 2 ةبا نوسمخو عسلوا عبس ىو لج 1 ( نيبملا ىاتكلاو مح

 را و 7 / علا ماس ريخ- | باتكلاوقواولا نآرقلاىأ

 باوجلاوم هقالق الاو اري امسقم م ناكن را فطعءال قا اولاو ثا فلا هك نيملا باتكلاو حو - تلصينا مسقلا واو

 | ةلجاهي 3 ”اواهلازناامف ”ىدتبا ةءاربلاواردقلاةيبا ىف هيةكرايمةليل ىفءانل زنا انا# هلوق امسا وأ فوردلا اديدعت
 1 0200-0[ ىلع وفرع ةروسلل

 ْ 0 موق ءالؤه نا © براي هر ىلا ايكاش ماسو هيلعهللا ىلص دم لوق ىنعي « براي هلا

 اذه ةداتق لاقو ناعالا نع هموق فاخذ ىلاعت هتلالا اك سابع نبا لاق « نونؤيال ا 7 1 1 .
 ا 2 1 3 2 1 2 5 . م تناك فاطعااواوو
 نا نم هعئم هنع ىفو مهنع ضع ىأ مهنع حن اف © هير ىل هموقوكشي ا 56 0

 نه الدب اريخ لق هانعم ليقو ةكراتملا ءاحس اذ داس كو رف باذلاب ميل وغم ا 6 باوجو

 كنا نول هانعم ليقو مهلديدت هيفو مهرفك ةبقاع ىأ « ن رول“: فوسفو# مهرش أ (ةكرابم ةليلوف هانلزنألنا)

 ملعأ ىلاعت هللاو فيسلا ةيآ اتت لتاقم لاق قداص 1 موق ءالؤ» نا براي )

 2 0 مو ةيكم ىهو ناخدلا ةروس ريسفت زعم 1 نآرقلابوكب ( نونمؤيال
 فصاؤ) تّدشام ذا
 م كلا هلك نروعدأو دلو هادو ةيآ نوسمخو ايه | 3 : م

 0 ضرعا هل لق (مهنع
 ْ م56 افرح نوثالبو دحاو ةااليذأو 0-١ ( مالس لقو) مونع

| 

 مهي راو عله بس #- (فوسف) لوقلان م دادس
 0 ةيلا سانلا جاتحام نيل ل 8 3 نيمملا : تاكلاو سس 00 لحو ز 2 هلو ع ْ

 | .ىه لبق © ا ةليل ىف ءانازلا انا » ماكحالا نم كلذ ريْغو مارحو لالح |

 (نوملعي) مهاديعوادهو

 ووردت مو» ممل عش اذام
 مث بازحالا موبو دحا

 6ةلل» رك ىتلا ةرولانموزت- ناخدلاو 5 مب لزأي اذام نوماعي فوسف كلذ دعب لاتقلايه سمعا

 دحاو ةئامعبراو فلااهفّؤرحو ةلك نوءراوثسو ةئاعاالت 0 و ةيآنوسجو عست ضان 0 ىعهو ناخدلا اهف

 وهام ىغق لوقب (ج) رك ذ لج هلوقف ) سايع نبا نو هدانسابو « محلا نيترلا هللا ب96 57 افرح نوثالثو
 نا رقلاو منال ياعم لاق: نييعأ نناك لفلم شف نعل نيملا :ناتكلاب مس تق لل كان كار ا

 "اس دلا ءاعم ىلا ليرب> هلال زن 0 اك اذهلو نآر قلاب ليربح انلزنأ (ةانلؤناانا) ىهنلاوممالاو ماركو لاللابنيرملا

 ىهو ةكربلاو ةرفنملاو ةجرلا ايف ( ةكحرابم ةلياىف ) ايندلا ءامس لهأ مهو ةبتكلا ىلع نآر تلا ىلما ىتح



 هلاوقأ ىف ( ميك اوهو ) لوصوملا ىلا دوي دئاع نم ِدئنيح ةلصلا ولد ءامسلا ف هربخو ءادنبالاب هلا عفتربالو رعضم
 اهماق لع أ (ةعانلا لع هدنعو امهئييامو ضرالاو تاوعسلاكلم هل ىذلا كرايتو) نوكيو ناك اعب (ميلعلا) هلاعفأو

 (نوعدنيذلا) متهل 2 فرخ زلاةروس ١ (كلعالو) ىلعو ةزجو 1 لمقال منوعحرب (نوءجرت هيلاو)
 اه رع 2-8 000

 (ةءافشلا) هللانود نم
 مهؤاعفش معأ اوعز اك

 !إ كاملا الا قا ةلصا لوطا فوذدع د م 1 رلاو ها ند اذكو دليلا ىف

 ْ 0 هلال ردقو ةل-ص لءحول نكل اع هل قال هنال هل اربخ هلمح زوكالاو هيلع

 ١ نود ةنهؤلالا ىدع"ءاكسلاف هناؤك نأ لع ةلاد ةلتعلل ةنيس ةلجأ ا نركب كرد

 دهش نمالا) هللادنع | ةيحولالا قالة كش هاشم وةرام ران ا راسل | ينال قاد ردا

 ضرالاو تاومسلا كلم هلىذلا كرابتو #9 هيلع لبادلاك # ميلعلا مكمل اوهو 0:

 ' اهف ةمايقلا موقت ىتلا ةعاسلاب ملعلا #* ةعاسلاملع هدنعو ف ءاوهلاك # امهنيبامو

 ظ ءا-تلاب حورو مصاعو ورع وباو سماع نباو عفان أرقو هازل :# نوعجرب هيلاو
 | مهئااوع زاك # ةعافشلا هنود نم نوعدب نيذلا كلع الو # ديدهتا تافتلالا ىلع

 | نا لصتم ءانثتسالاو دي>وتلاب# نوملعي مهو قلاب دهش نم الاؤ# هللادنع ,هؤاعفش

 ص*خذ نال صفنمو هيف جسملاو ةكمالملا جاردنال هللا نود نه ديعام لكلوصوملابه را

 ١ © هللاناوقيل# نيدوبعملا وا نيدباعلا تاأس# مهقلخ نم مهتلأس نئلو ف مانصالاب
 هريغ ةدابع نع نوفرصي ه# نوكفؤي ىناف #8 هروهظ طرف نم هيف ةرباكملا رذعتل |

 رام الوا ةعاسلا ل ىلع وا مهرس ىلع فطءال هيصنو لوسرلا لوقو  هلقوؤ#

 دم هلا ىلع عفرلاب ”ىرقو» ةعاسسلا ىلع افطع ةزج-و مصاع هرجو هلبق لاقو ىا هلعف

 | ق ميلعلا » هقلخ ريبد ىف 2 43 مك اوهو 9 وهالا هلال ضرالا ىثو ءاعسلا |

 ةعاسلا ماع هدنعو امهنيبامو ضدرالاو ا هل ىذلا كرابتو# مهكاصع 2 |

 دهش نم نكلو ىأ (قااب
 ديحوتلا ةملكب قحاب

 مهر هللا نا (نواعمهو)

 كلذ نودقتعبو امتدح

 ةعافشلا كلع ىذلاوه

 عل ةنم ءانددتسا وهو

 دل قيال نسج أ
 هللانودنم نوعدن يذلا
 ىأ (مملأاسنألو) ةكتالملا
 مهةلخ نه) نيكرشملا

 مانصالاال (هللا ناوقيل
 (نوكفؤيى أف) ةكئالملاو

 نوفرصي نأ نموأ ف يكف
 اده عم ديحوتلا نع

 رجلاب ) هلقو ( رارقالا

 لعمدنعو ىأةزجو ماع

 هلق معو ةعاسلا

 ا لأ 0 بمدلس لق 14 ةعافشلا هنود ند نوعدد نيذلا كلعالو نوءحرب : هيلاو ا

 | قحأ مهف ةكئالملاىلوتن نتفاقح دع لوقنام ناكزا اولاق هعمارفنو ثرحلا نبرضنلا
 | هنود نم نوعد نيذلاب دارا ةيآلا ع تازئفءاسو هيلع هللا ىلص د2 0 ةعافشلاب

 ١ اودبع منال * قلاب دهش نمالا » هلوش ةكئالملاو اريزعو ىسيعىنثتسا مث مهلا

 | ةكئالملاو ريزعو ىسيع هنود نم نوعدن نيذلاب دارملا ليقو ةعافش مهلوهللانود نه

 ةلك ىهو قلاب دهش نملالا ةعافشلا ءالؤه نم دال كلعال ىلاعت هللا نافو
 | «نوا# مهو هلوق وهو هل اوعنش هبلشب اهدهش نك هللاالا هلاال ىهو ضال

 (مكحلاوهو) ضرالا ىف
 ( ميلملا) هلاضقو هساىف

 (كراتو) هربا ب و هقاح

 ل11 نع ًاريتو ىلاثت
 كلم هل ىذلا) كبرسشلاو

 امو ضرالاو تاوملا

 هدنعو) قالا نم(امهنيب

 | 2 ىسع 1 ا لح و نع هتلازأ نول - ل 5و مه“ لا مانا م.ولش 5

 ُْ مهنا عا 4 0 ناوقيل مهةلخ نه مهتلأ سلا ناو 9 دايع مهن أ نواعي .و 2ك ا

 هي نوكفؤي أن 8 ظ هريع ذأ ع ىلع اومدق قفكف هس ملاعلا قلاع هللا ناب اور اذ

 . - 5 ع

 هلقو 0 هريع كا هن دايع 0 اول سل ال

 لوقب (ةعافشلا) هللان ود نم(هنودنم)نوديس(نوعد. نذل كلعالو)ةرخ الاف (نوءحرتهيااو)ةعا لا مايقرع(ةعاسلا معا

 تل مهسفل | لل ق نم قداب انذإ (نولع 7 عم وز امال ح هللا الا هلا الب(قحلاب كيش نمالا)دحالا وءعفشي ذأ ا

 ىلاف ) انقلخ ( هللا ناوقما مهقلخ نه ) عم ىن ىفعإ أ نئاو) هللا تان ةكئالملا اولاق ثرح علم ىيىف ةيالاهده

 ماسوهياعدللا لصد لاك (هلقو) رارقالا كعب ءاللا ىلع نوذكي نبا ند( نوكفكي



 ا ا
 1 ب

 ر ضرفلا لبس ىلع رداو مالكاذهو هيأ مظعتا كاملا دلو لدرلا د جدلا دابق الاو هتعاط ىلا ركع

 1 لوق هريظن و اهلثمالاع ام ا - قاعملا ناكفا يسفل ف لا ىو دلو ىلا ةنوئركب ةدايعلا قاع هنأ كلذو دإ ولإ ىف

 ص 0 0 كك قرنا 00 ِّ 5 لع و ١ ىظانت 10 اس دلاب 0 هللاو 0 7 0 د 7

 أ ةفانلانا 1 دبع وهف 10 أ | 15| كنعلا دبع نم دلو 0 5 نم نيش 5 ا

 ضنا لاقف تاق هللا تام ةكئالملا لاق رضتلا ن نأ ىورودحوو ديعو كلذب لاق نم لوأ انأف دلو نحرلل ن ءاكام

 نادك لاق نكلوكقدصام هه ع: ع 0 نيا نع 4 نورسكعلاو ساما فك عدنان ”اوارتألا

 نيدحوملا 8 انأندلو

 5 0 هنم نيفن آلا 7 ةرإ دخولا لا ركل مكعز ىف دلو هل ناكنا
 | 21 نه نددحوملا لوا اناث دلو هلناكام وا فنا دتشا اذا ديسي دبع نم دلو هل نوكي | هلدلوأل نا ةكملهأ نم
 شرعلابر ضرالاو تاومسلا بر ناحيس © مغلاب داوىفاسكلاو ةزج ًارقو ةكم || ةاذءزت مث ىلعو ةراخاو
  رارمتسا تاذ الوصا اهنوكل ماسحالا هذه ناف دلو اذ هنوك نع « نوف_صي ام ناعس) لاف دإ ولاذاخا نع

 ا مهردف ظاهقلاخو اهع دبع كنظاف لثملا ديلوننم ماسحالا 1 هبفصتب اع تارت ضرالاو تاوع“لابر

 2 ه«نودعوب ىذلا مهموب اوقالي ىتح © مهاندىف # اوبعايو #مهلطابف# اوضوخن (نوفصياع شرءاابر
 ىلع عوبطم مهناو ىوه عابتاو لهج اذه مهلوق نا ىلع ةلالد وهو ةمايقلا ىا | تاومسلابر وه ىأ

 | نال قسم هلا ضرالاىفو هلا ءامسلا ىف ىذلاوهو # ةرخ آلاف نويذءم مهبولق | نوكيالفشرعلاو ضرالاو
 ١ متاح وه للود انعم نمضتم وا دويعملا ىنمع هلال هءقاعته فرظلاو امهف دبعي ماع ناك ولذا امسح

 ىنمع نيدءاعلا لبقو هللداوال نكلو كلذ هديع نم 15 انف دلو نجرلل ناكول هانعم | دلو 4نوكيال امدح 0

 مجم ناهربب تبنو مجو دلو نحرال ناكنا ةيآآلا ىنمم ىف ىرشعزلا لاقو دلو هل |(اوضو .هرذف) ماسحالا لاقينأ نجران بضغ ند لوأ انأو مق ام نيركتملا نيدحاجلا لوأ انأىأ نيفثآلا |

 هفضل ند ل رتل نذل

 هّتعاط لا كفو داولا كلذ مظعي نم لوا انف اهب نول ةحماو د هحو هنودروت (اوعايو ) مهاطاب َّق

 لدقلاو نضر ملا 0 ىلع دراو مالك اذهو 5 مكعل كلما دلو لحرلا ماخعاإ 5 اوقالي ىتح) مهايند 6

 (نودعوب ىذلا مه َّق مدقتلا تاش سا ْنَء ةجرتلا ع هق 0 دلوأا ىف َُك قى ةغلايملا وهو ضرغل

 ىلع لالداذهو ةمامقلاىأ فلعل ناكف ل لا ىهو دإ ولا ةنوتكي داب ءلأ قاع 0 كلذو ديحوتلا باب
 ضرالاَو تاوودلا تل ناس تف ىل !اعت لاقف دلولا ٠ نع هسفل مزن مث اهلثم مالا اهيلع | تان ارا ع

 ىف ىأ « اوضوخم مه هرذق # بذكلا 0 © نوفصياع شرعلابر

 ىعلا 3 نودعاوب ىذلا م وب اوقالي ىد 2 مهاد َّق ئأ 4 وب ءايو 9 مهلطاب ا هلا ءارسلا ىف يدا

 ا ىق دع ىذلاهلالاوه ىأ « هلا صرالا ىثو هلا ءاع اى 15 اوهو © ةمايقلا مون . : 1
 1 1 كا د شر ل11 لس سا ا الا ندض :(فلا ضازالا قو
 «ءامءلار يطىف معو علو مضرالاىفو ءام“لاىف هلوةىف فرالا هنقلع كلذلف فصو ىنءد ىلاعت هعما

 انسلاىؤفىذلاوهو“ 6 رقو تلغت ىقذا وح : ىط ف ا ب تاق كلك 7 رهش ىذلا داو ا ىعم نيعكت ىل !اع بل !ءىف 3

 فود لودوملا ىلا عجارلاو دوبعملا نعم نمش هناكف ةزطرالا فو تاومسلايف هللاوهوهأ وةهلثمو هللا ضرالاىف
 ادتبم ربخ هنأ ل هلاو هلا ءاملاىف وه ىذلاودو ريدقتلاو اش كللئاق ىذلاب ا مهلوقك مالكلا 1

 َن

 تفالاو ضو ا 1

 ظ واع نم نولوش ( نوفصياع شرعلا بر ضرالاو تاومعكلابر ناهس ) كررشالو داو هلل سيدا ناب نير ,ةملا لوا

 و اومادي ( اوقالي هد ) نأ او 508 (او.عليو) لطاملاىف ( اودو 6 ) دمتي مهكر 07 هر 6 كب رشلاو

 * لكملا ( لا ضرالا هوز ءاىشلا ىف ىش لكدلا وه (هلا ءايسل 0 ىذإ ذلاوهو) باذعلاو 5 اةردعو ىذلا



 بجو ىلاعت هللا مالك 3 ا اب انث>دقل) روتقالو توع هنع نوصل#+#»ال بادعلا نوال ( نوثك ام م كن

 هلوش دارملاو كلاممالكب لصتموهليقو كلذ هللا ماجا مهيلع ءاضقلا هللالأس نا اكلآم اولاس امل هتلاريعض لاق ىف ل

 3 ٍااعم نال هنم نورفنتو هنولبقتال (نودراك قع 0 نكلو ) مم وهو هللال سر مهذا ةكئالملا
 2 (اسمأ اوهرعأ مأ) له عع# يبس بغتلا قحلا ممو ةعد

 ركل الخال # نوثكام مكنا لاق ةنّشلا طرف نم توملل غن نءو ءاحنر هيي ١

 نأ باوملا ةمث وهو لازنالاو لاسرالاب م هاب ؟ انئح دقا 9 ءريعالو توا

 0 وا تا ما امرا

 0 كو 3 :

 اناف) ماسو هيلع هللا ىص ا

 اومربااكاندبك ( نومربم |
 بادآو سفنلا باعتا نم هعاما ىف ل # نوهراك قعلل عرث. ١ نكلو 1 ٠ نودانتت» اوناكو هدك ٍْ

 هتهارك ىلع اورصتقب ملو هدرو قدا بيذككت ىف « !سأ اومربأ مأ © حراوطلا
 ءوسا كلذ ناب راعشالل باطالا نع لودعلاو مهئازاغ ىف اسما 6 نومربم اناف 0 ا

 مهبانديك نودربم اناف لوسرلاب مهديكن م !سعا نوكرسشملا م ك>ا هنا وا مهتها رك نم ا

 « ماوو و كلذب مهسفن ثيدح * ماه ريس ا أ # هلوق هدبئيو |
 ةمزالم ه6 مهيدل © كلذ عم ةظفحلاو # انلسرو ف امهعمسن © ىلب # مهيحاتتو ||
 ناذ مكتم 6 نيدباعلا لوا اناذ داو نجرلل ناكنا لق #9 كلذ # نوبتكي وف مهل |

 نمو هميظعت بجوبام ميظعتب ىلواو مال امو هلت اعو هللإب ملعا نوكي ىتلا '

 دق لادملاذا هلدتدا_.عو دلولا ةنونيكة كح كلذ نم مزايالو ءدلو ميظعت دلاولا مظعت ْ

 امدسفل هللاالاة هلآ امهبف ناكول هلوقكهوجولا غاب !ىلع امهيفن دارملا لب لاحملا م نلتس

 درحمل اهناذ هضيقملالو هيرعشتال انه ناو نيذرطلا ءافتناب ةرعشم ةعول نا ريغ

 نا ىلع ةلالدلاو هموزلم ءاةتنا ىلع لادلا مزاللا افتناب مولعم ءافتنالا لب ةيطرشلا ||

 هانعم ليقو هب فارتعالاب سانا! ىلوا ناكل ناكول لب ءاسمو دانعا سدل دلوال هراكنا 0 ا

 هللا لوسر ساق نود>اتق 1

 3 شو دا هللا لص ١

 نو.سحم ما 0( ةودالاراد :

 ثيدح 5 انا ا

 قل وف وم 2 أ 2و د

 أهعمسا "م مهريع و

 ) اناسرو اي علطأو ١

 (نويتكي_.مدل)ةظفحلاىا |
: 3 1 8 

 نعو كلذ نود ره كك

 نمراس نم ةاكم ْن ىح
 , ْ م - |

 اهادباو هيونذ سادلا
 نأ 217 5 م 1 8
 ه.يفاح هلع قال قل 1

 الف اكلام نوعدن رانلا:لهأنا لق صادسلا نيورع نب هتلادنع نع ىورو ةئس ةئام |
 ممتوعد هللاو تناه لاق « نوثكام مكنا لاق ط مهيلع درب مث اماع نيدبرأ مهبسح
 #« قلاب ؟انئجدقا » باذعلا ىف نوهقم نوثكام ىنعمو كلامبر ىلعو كلام ىلع ا

 مأ نوهز زك قعلا كرك نكو ول قلل ال وخاو نكزق رغنماب مكللا انلسرأ لوقت ٠

 # نوم ربمانافو# ملسو هياعدتلا لص لوسرلاب لت ودك 1 « ا سعأ اومرلأ ّ

 مهرس عم سنالانأ نويسحم مأو هلثع ممدك ارش اوداكنا مهتازاعىف !سع أ نومكع ىأ ١

 هلك كلذ ممسأ #« ىل 5 9 مين هب نو>انو مهريع ن هم هنورنسام 5 « ماوحنو ٍ

 نع هلوق « نوتكي مهيد > ةكنالملا نم ةظفحلا ىنعي « اناسرو © هملعنو ْ

 نإو :نورلل' نكن أ انسخ هك" نيادبانفلا لأ ًانافداو نجرال ناكنا لق ف لجو ْ
 نءا كل ا 2 داو لوأ انأف مكعز ىلعو مكلوق ىف ٌْ

 نيرظانلان وهاهلهح دقق ْ

 تازامل نم وهو دعلا/|

 (نحرللناكنالق)قافنلا |

 ناهريب كلذ 6 ( دإو ا

 اناف ( نيساعلا لوا اناف ) |
 د]ولا كلذ ماظ»إ ند لوا ْ

 ( نوثكامركلا لاق ) ةنس ا

 الو بادملاف ثوفادأا

 ؟ انئح دقل ) نودر ف ا

 ليربج ءاج لوق ( قحلاب أ ومس ٠
 نودحاح (نوهراك) نآرقلاو مالسل اهيلعدمح < (نيلل) كك (كرتك !نكلو) نآرقلاب سو هيلع هللا ىلص دع مكب ىلا ١

 نب ناوفصىنمي نونظيأ (نوبسحمما) مهكالرباسعا نونك2 (نوناللا ا 12 نأ نأشىف اسما اومكحا( !سعأ اومربأ مأ)
 مه دنع ( مدل انلسرو ) عمسن (ىلب ) ةيكلالوح ممتولخ (مهاوجنو) مهنيباهث(مهرس عمسنالانا) هيبحاصو يما ظ

 (نيساعلالوا اناذدلو نجر ال) ناكام ( ناكنا) ةمقاعو ثرحلان رضناداي (لق)ةظفحلا مهورهاوتو ره راسا كو

 وج مرح نر هد + ممم هيو



١ 

 دنرلاو ا ىحو ةروك دملا ةنطامىلا ةزاشا كلت (نو ا متنك اع اهومروا ىتا لأ ةنخا كلتو نودلاخامف متاو) 2

 أ اع و كيج هفص اهوعروا علال ةراش اللا مسا وه 0 د ال ةقفص ةنطا وا ةنكلا هقص اه وعروا ىلاو

 ' 5 لوالا هحولا ىو ارابخا عش عقلا فوراظلاق 2 5 0 50 ىا فقودحعع قاع ءايلاو ريدا نولمعت

 ايست نم (نولك ًاتاهنمةريثك ةهك اف اهف مل ةثرزلا ىلع قابلا فثازيملاب اهلغا لع اًعاَش ىق. تيبشو اهومترواب

 ها راغلاب هن لص ىف اه رش ىف ه2 7 - ةقاي اماقعاو 7 نورشعلاو نسا رام اهضعب الا نولكأتال

 دد>ا عرتيال كثيرا و
 8 *« ن ودلاخاهف منا و ذذلتلاو متتلاف ئءاوزلا 0 3 0 ميل كلذو

 ' كلتو# لال !ىناثى رسل بقعتسمو لاوزلافوخو ظفحلاةفاكل بحوم لئاز مين لك

 هنال ثاريملاب لمعلا ءازج هبش اه ومرو ”ىرقو «نولمعت منك اعاه ومرواىتلاةنجلا

 اان||و اهريح ةنلاو ًاذتم تعقو ةروك ذملا ةنلا ىلا ةراغا كلتو لماعلا هياع ةقلخ

 ثثح ل اهرمأ نم ةنطاق

 نيمرحلانا) اهالئما,ماكم

 (نودلاخ هج باذعيف
 نا ةفص وا اهريخ اهوعروا ىتلاو !نيس تلا ادت كلت وااعفؤصا هوع روأ 8 0 7 ١ 350008 : 5 5 3 7 رتش ال ) ريخ دهب ريخ
 ' ةهكاذ اف ركل ف اهومتروابال فوذعم ءاباا قلعتن هيلعو نولمعت متكاع 37 ظ 0
 ! متتلا ليصتفت لعلو اهعوت ماودو اهترثكل ن نولكأت اهضعب 1 قي 1 ريثك | 9 نص 0
 ١ لعج هنال رافكلا هو مارحالا ىف نيلماكلا 5 6 نيمرجملانا © ةقافلاو ةدشاانم مهب | 7-2 جرف ّ 0  ناكامل ةنجلا مكامن رئاس ىلا ةفاضالاب ريقح وهو نآ رقلاىف هرب و سرالملاو معاطملاب | د 000 ىف(هيف

 ّْ ترتؤنم مهنع فقال ه# ,هنع رتشال# هب قلعتم ف رو سلا 1 يا هاوناك وز ]6 نودلاخ منهج باذعف ظ رافكلاب صتعام مهنع ىحو تايآآلاب نينءملا ميسق | ©. 9 1 3 ْ
 هو 111110 6-5000 نكلو - انبات 3 اهنلان 0 ] بادعلا روتقنم اوسياامل كوس باذعلا ىف # هيف مهو 9 فعءضلل بيكرتلاو اليلق تنكس اذا ىتحا ةنع ا او لح

 8 هانلاو اهوفيعمو أ [نودكم ميخرتلا ىلع لاما ”ىرقو 6 كلاماي اودان 1 ا
 انيلغ ضقيل # اولاقف اورصتخا كلذلو ماقلاب ظفللا ةيدأت نوعيطتسيال ل !

 رك ريخ منع
 الل أ

 نزاخ وهو كالاماب اودان

 سابع نءال ليقو راثلا

 ٍ 5 : | لاي ارت هدف
 |. هاا فاتالوحب ةناما اذا صا :رف انيلع ىَضَش نا 0 سس لاو 2 1 0
 ا رانلا لها لغشا ام لاق

 0 8 رثلا < رح :

 | نم 0 518 عزتيال هنأ هكا قدرو 5 0 0 43 مل ٍ هيلع ىضقنمانتعل (كير

 باذع إف 00 كما قعاي # نيهر ,ىلا نال ىلاءت هلو اهالاّدم اماكم تالا 3 0 5 62 نا اذ

 |( لا مور 2
 نوسبأ 6 6 نودسام م هيف مهو 9 مدع فقال ىأ 8 مهنع رتشال ةيدلاح متي

 م اونك نكلو» تنذريكإ مهاش دعامو ىأ 4 مهانملظامو 0 ىلاءت هللا ةجر نه

 | نزاخ اكللام نوعدب ىنعي « كلاماي اودانوإ# ا هيلع اونحاع مهسفنال ىأ 4 نيملاظلا
 ا مب أ ىنمملاو عب رتسنف كدر انت ايميل حا م انءلع 7 ضقيل# نولوقف هنوشم رانلا

 دعي ليقو ساب اع نبا هلا نس كن دعب 2 تولل مهل ىلاغت هللا لأ ل هنا اا ا نو 0 : 0 اد 8 10
 - : 1 اهنمزو>رالونوتوعال

 0 (ةثامإ) نولوقتو (نولمعت متتكاع) اناريه مكل تلعج اهوقلزلا (اهوقثروا ىتلا) ةنجلا هذه ( ةنجلاكلتو )
 كرس ( نيمرخلا نانولكأت) 10 10 ةريثك ) ةهكافلا ناولا (ةهكاذ) ةتلاىف (اهيف ركل) ايندلا ىف

 و) عطشالوباذعلا ( مهنع ) عفربال (رتشال)اهنمزو>ر خبال ونوتوعال (نودلاخ هج باذعىف) هءاعحاو لهجابا
 زيهاظلا ره اوناكنكلو ) مءاذعو ميك دا (مهانملظامو) ريخ لكن دو عفرلا نم نوسآ (نوسلبم) باذعلا ىف ( هيف

 درا دعب كلاممهبسحف توما (كيرانيلعضيل) رانلانزاخ كلامإي اودان مهربص لقاملف (كلاماي اودانو) كرشلاو رفكلاب

 | لس يملا مناع

 انءلع ىصَش نا كرر

 ةنكلاىف ( "هيف مثاو (



 ١ ر- فاضم ىئدانم هنال ىدا :

 2 ةزجحو 5 و دئموب 0 0 نر هد ا ا |

 لاح 4 نيإسم اوناكو # 23 ىدانلل هةفص 4 ا اونمآ نيد نلا م ءاملأ ريغب صفحو

 ىاهرايدس رهظأ اراورتس' نورس * نورين 0 تانمؤملا عءاسن 4 مكحاوزاو منا |

 تا رضا 3 00 اك 00 9 0 ليمح فاصواهف ةقلابلاةريتادال ا

 أ ن. ىلعزء ىور هتعاط ىلع نيعمتحلا لد و نع هللاىف نيبال 5 ىأ 1 ا

 ذدحأ تام نارفاك نالئاخو نانمؤم نالبل لقب الاى دبع كلان
 ماسو هيلع هللا لص كلوسر ةعاطو كتءاطب ىنماي ناكانالفزا براي لاقف نينهؤملا

 لكن ثيل لوقيف امهنيب عجم نمؤملا هليلخ تام اذاف ىنتمركأ مهمركأو ىنتيده اك
 نرتاح احوعو لاقيجخاتملا متنوليلخلا منوخالا من لوقيف هبحاص ىلع يك
 ىاهذلو ريشااب ىنممايو كلوسر ةعاطو كتعاط نع ىناهش ناك انالف نا بر لوقيف

 ىد انعاي دائم ىداثف عزفالا مهنه ا 0 نو“ هعمل . نيح سانلا نا لبق « نونزحم ظ ا

 أود نيذلاو» أ_هعبتمف مهلك ساستلا اهوحريف نر " متأالو مويلا مكيلع فوخال |

 ةوسعالب ريدتسم هاناوهو بوك عج #« باوك أوو» ةءساولا ةعصقلاىهو ةفحص مج

 هللا كلخ دب نا لاق لدا. قاف ليخ ةنلحا ىف لحرمتلا لوسرا لحجر كفا ١

 تلعفالا تشن ةنللا ىأ ىف كلنويطتق ءارج ةتوقاي نماسزف تكررت نأ ءاشت ذاق ةنخلا |
 هل لّشب ملف لاق لبالا بحأىناف لبا نم ةنلا ىف له هللالو سراي لاقف رخآ هلأسو

 كينع تداؤ كفل تدع ف اهيف كل انكي ةنملا هللا كلذ دنا لاقف هيحاصل لاقام [

 | ةنجلا اولخدا 98 غاباو ك1 ةرابعلا هذه نا ريغ نيلص# اونمآ نيذلا ىا واولا نه |
 هرايح :

 ا هيف غلام اماركا نودركتوا ةئيهلا نس وهو دات نونيزتوا مكهوحو ىلع هرثا |

 0 مع - 3 2101 1 1

 فوخال ) ءايلا فذحب نوقابلا ركبوبا ءايلا فيو ورعوباو ىتاشو ىندم فقولاو لصولا ىف ءايلاب ( ىدا
 ةّدص لولا وعم (ن م ءذلا ) دئمو 00 هللا نونامملا نوقتملا هب ىداملال ةراكد وه / 0 منا الو مويلام

 1 سواها كك نع ف ا

 ةنكلا اولخدا) هلزن

 تانمؤملا 0

 (نوربحم ) ايدلاف
 001 ارورتن نورت

 مكهوجو ىلعءرثا ىا
 ( قاد هيلع فاطي )

 بهذ نه ) هوك عيج

 بهذ نمىا ( باوكاو

 ال زوكلا بوكلاو اضيإا

 ىفو (اهفو) هلةومع !
 (سفنالاهيهتشتام) ةنب هن الاةنيةشتام) ةنلأ
 صقفحو قاغرفا قدم

 ىلا ةدياساا اهلا تانثاب :
 || هدهاو ىد_ب هلضتذاف براي كىقالم ىنا ىبريو ريثلا نع قاهلشيو ريذلاب عا

 لمفلاب لوصوملا لوطا
 كلتو) لودقملاو ,لفافلاو |

 لصح اذهو ( نيالا ا 1 ْ كا
 ممول عاونال ا 21 ب لوقف هرحاص ىلع ام : لكننا لوقف كا الم ريع أ ىندبحيو 0

 لا ترانا تاس متاالومويلامكلع فوخال ىداب ا لو نع 4وقت حافلا نثبو لل
 نويعااىف 2ك أ

 -- ١ و 0 ب | ةنحلا اوال داو مهل لاقف نيوسملا ريغ مهلك س انلا ساسف © نيماسم اوناكو انناي اب | 3 مكيلعف خلال ابعاي 1 ع . مس |
 4 ريعف * ني> ١ ا 0 5 0 4 5

 : | «بهذنم فات مهيلع فاطيو# نومعنتو نورست ىأ 06 نوربخم م حاوزأو منا

 انآ اك

 ؟كديغْنز رهن نيح (نونذ 0

 كدمدأ 2 اياونمآ ن ذلا) 1

 ها 3 ١ طباس أذ الا ذلت الا ههتشتام## ةنجلا قف 1 ا
 نأ رقلاوإسوهءلع هللا ىلص | توج دع 5 00 9 مح «اهنرو ا

 نيصاخم (نيلسماوناكو ) ا

 اولخدا)ديحوتلاو ةدايعأاب

 مكتالح(مكحاوزاو منناةنجلا

 نومركت (نورب#) ةنملا
 اهيف ( بهذ نه ) عاصقب ) قاعد 0 ةمدخناىف (م يلع 2 نقد © و و ( فاطن ) ) ةنلل ا ىف نومعتو كدعلا]

 ىهتشتام ) ةنللاىف ( اهقو ) مارش اهيف سؤرلا ةرودم ىرىعالو ناذآ الب نازيك ( كاوكاو ) ماعطلا أولا

 هبلا رظنلاب نيعالا بعت ( نيعالا ذلتو ) سفنالا ىنت# ( سفنالا



 5 لاب (تانيبلابىسيع ءاجاملو) رونلا سايل هنع عنو ةنلا نم كا ا عرخا
 7 /زا] وهو, ( هنق نوفلتمم ىنلا ضعب م 5 نيب لو ٠ ) عئارم 2لاوإ ل | ىيتالاب ىا ( ةمكحلاب م كش دق لاق) ت اولا

 | مالسلاهيلع ىيع مالك ماغاذه ( مقتسم الار هاذه ءودإل لا 1 ا روه هللانا اس للا اوقتاف) 5

 /( ( مهنيب نم ) ةينوعمشلاو ةياكتملاو ةيروطسنلاو ةيبوقعبلا مهو ىسعدعب هب زعلا قر ,ملأ ( بازحالا 50

 ا ايتلا مون وهو ( مبا موي باذع نم ) ةاورفك ام ىببع ىل واق ثيح م اول 21 وفا ) ىراصتلا نس ن
 42 ناز رافكللوا ىسع -# 54٠١ 89- موقل ريممتلا 1 نورشلاون يما ء د ( ةعاسلا الانورظن. لع)

1 
 له ىا ةعاسلا نم لد
 ةماسلا نامساالا نورطظتن

 ( نورءشي ال مهو ةتغب )
 مهلاغتشال نولباغ مه وىا

 مهذخ أت 4وقكم هاند ساب
 (.لخالا) نو.ص + مهو

 (دئسوي )ب ليلا 8
 ضعبل مهضعب ) ةمايقلا مود
 ىا ( نيفتلا الا ودع

 دئمون باصتلاو نيتمؤملا

 كلذ ىف ملطقش ىاو دعب

 نيلاعملا نيب ةل> لكموبلا

 تاذ ريغ ىف
 ديالا ءانمو َءةَواَدَع
 هللا نيقداصتملا

 ( تانيبلابىسيع ءاحاملو)

 بئاجملاو ىبلاو سمالاب

 ( ةمكحلا كنج دقاق )
 | 1 يا 3 ا ةونتلا ينلاو الاب

 ز*++اقرفلا كا | أ مهذد نهبا زحالا فاتخاف مقتسم طارصاذده هوديعاف | 200 ع
 4 2 | ىذلاض عب ركل نيب الو)
 نوفلا (هبف نوفلتخن

 ) هتنااو_تلاذ 0 ني.دلاف

3 

 , كرها 07 وتد

ذعةدش (ليوف) ةيسوقرملا رهو
 اولظ نذلل )ب ا

 شورقل '

 دع ها هي ةتنب  ةعالا ] 1

 نوداعت ىا * ودع ضعبل 49 دئموب ف ءامحالا » ءالحالا 0 3 ميا 1

 ىذلا ضءب ركل نيب الو» ةوبنلاب ىأ ««ةمكحلاب 0 لاق تائيبلاب_ىسيع ءاحاملو |إ

 لبجنالا ريغىف ىسيع مهل نيف ديف اوفلتخاىذلا ضءعب وهول.الاىسع هءءاحىذلال دقو |

 لا عئارششلاو ليجتالاتايآبوا تاز

 تاحخاولا عئارشلابوأ ليجتالا تاي وأ ت

 نوفلتحم ىذلا ضءب مك نيب الو 3 ةعيرسشلاوا لضفالاب 3 ةيكفلا مكثج دق لاق 2

 - هتايبل ا ناف ايندلا سماب قلعتامال نيدلا ما نم 00 وهو © هف

 هغلبا اهف © نوعبطاو هللا اوقتاذ *# ع امد روماب ملعا متنا مالسلا هيلع لاق كلذلو

 داقتعا وهو هيف ةعاطلاب ,هسما امل ناب « ءودبعاف ميدو ىبروه هللازا زي هنع

 نيصالا عوج ىلا : رامألا 7 مقسم طارص م اذه عئارسشلاب ديعتلاو ديحوتلا
 ىخنقملا وهام ىلع لدي هللا نه فاتثتساوا ماسو هيلع هللا ىلص ىسع مالك ةرج وهو

 نيب نم ه# مهني نم #8 ةب زخملا قرفاا « بازحالا فاتخاف 38 كلذ ىف ةعاطلل

 -ءادمعملاب هي 0 دملاي ىساع ءاحاملو 9 اند ةيلبلل

 هي اولظ ٍنيذلل ليوف لف مب | تدودمملا هموق لين ىراصتلاو دويلاوا ىراصنلا

 ريوضلا 6 ةعاسلاالا نورظنب له 8: ةمايقلا 5 ملا 0 ا # نيب زحمملا نم

 قاما نورظتل له 1 ا 0  نيذللوا

 امدلا رومأي مهلاغت_غال اهنع نولفاغ 5 نور ذا مهو

 ل أى اوبزحمن يذلا قرفلا فالتخا نم

 0 قةراوح هللا نال هن سعآ اهف ىأ «نوعطأو ههللااوتنان#» هللا او>اتحاام

 نورطظتن. أ« نوران له ميلأ موي باذع نم اوملظ نيدلل ليوف » ىسيع دعب

 نورعشيال مهو ةلاممال مهينأت اهلا ىنعملاو ةأخ ىأ « تب مهينأت نأ ةعاسلا الا ٍْ
 مهضعب © ةمايقلا م ىنعل هك كرو ايندلاىف ةيصعملاو رفكلا ىلع 1 3 ١#

 © نيقتما الا» ةماقلا موي ١ ةوادع تل اص كيذكتناكاذ ١ ةالخانا ىأ مدعم

 «(ىا) لا ]اولا (ذم) زد رت عل 0 31

 امهو هللا نا وه م عضعب لاقف ىسعىف مهنا ايف (مهني نم) ىراصتنلا تا زحالا فلتخاف) ءاضرب مئاق ند 00 عد

 اقئالث ثلاثه مهضعب لاقو ةياكلملا مهو هل و مهضعب لاقو ةموقعير راملا مهو هللاوه مهضعل لاقو ةيروطسنلا

- 

 !نورطظتمام م اد) عيجو 50 دعنم) ىسيعىف اونز# (

 نولعاال (نورءشيال مهو) ةأخ (ةتفب 0 ةعاسلامايقالا (ةعاسلاالا) مهتلاقم نع نويوت.ال ذا

 ا (نيقتل كالا ودع ضع 56 فلخ نب ىباو طيعمىب ا نية يقع ل ثم ةمايقلا مون (ْدَتم 5 ةصعملا ىف (ءالخالا)
 هللالوقيف كإذك اوسيل مهناف مساحمداو ىلعو نامثتو رعو ركل لثم شحاوفلاو كرسشلاو

 | |مبادملا لوز

١ 
' 

1 

 ا

| 5 

١ 
ْ 
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 2« فرخزلاةروس ١ مهضمب ةكئالملا ه4 :مو ز©2- فاوا ضرالاف كوفلي

 قا_ةهسا مهل نبا نف اعاذبا اهقلخ زاح ماديلوت اهقلخ لمتحم ةنكمت تاوذ اهنا أ
 « ةعاسلل لعل #9 ىسيع ناو « هلاو © ىئلامتو هناعس هللا ىلا باس الاو ة.هولالا

 همدقيف مامالا رخأتيف مهب موي مامالاو عصلا ةالص ىف سانلاو سدقملا تيب ىنأبف

 ناف نآرقال ريمهلا ليقو هب نمآ نم الا ىراصنلا لقب و سئانكلاو عيبا برخمو

 6 نوعبتاو 98 اف نكشت الف # اهم نرتكت الف #9 الع ةلالدلاو ةعاسلاب مالعالا هيف

 هي اذه » هلوقب نا ما لوسرلا لوةوه لبقو ىلوسر وا ىعرش وا ىاده اوعبلاو

 ركض نعو ةنلا نم
 مكحر خا نان ةتواذع تنان 0 نيبم ودع مكل هنا هد هع ! 1

 لما 9 ىسيع ىنمي © هاو اضعب مهضعب فاخم لّقو ىتوعيطيو ىودبعيو ضرالا

 ةرآا لإ او سمح لد 2 هو عاف ةوكلأز اذاَذ مكف لزا هناو ىن ىسع نيبو ا

 ميم نبا لزئاذا منأ فيك سو هيلع هللاىلص هالوسر لق لاق هنع (ق) نوملسملا

 لحوْنع مكبر باتكب مكمأف بيؤذ ىبأ نءا لاق مك مكأف ةباو رىثو «ركتم كماماو

 ىسيع ةمدقف مامألا رخأتق رصنلا ةالصو سالتلاو سدقملا تب ىاف لالا ا |

 ىأ هناو ةيآآلا ىنمم ىف ليتو نمآ نمالا ىراصتلا لتقو سئانكلاو مبلا برخمو |
 « ا.نرتكالف 8 اهلاوهأو اهلاوحاب مريذصو اهمايق معي ىأ ةعاسال ماعا نآرقلا ناو |

 7 ناطشلا ىنعي م دنا 0 هب سحأ ىذلا هللانبد نع ىأ ا
 طارتسإ) دحوتل] ( اذه ) دولاب

 نيس ودع 8

 (نومبتاو ) ةعاسلا ماب ايب نكشت الف ( اب نت

 | ثُثيح نم مكلثم ةكئالملاناو كاذنم بححا وهام ىلع رداق نار هللاذ ةيمح تناكناف 1

 | ىلع لد ىنوملا هءايححأ نالوا اهوند هل ملعب ةعاسلا طارشا نم ه4وزاوا ناو نال 0

 | ثيداىفو ٠ اركذ هررك شام ةيمسأ ىلع ركاذلو ةمالعىا ماعا ”ىرقو هيلع هللاةردق 1

 أ بيلصلا رسكيو ريزانكلا لت مث مالسلا امماع دمحم ةعيرش ىلع هفلخ ىلصيو ىسع

 || 6# ناطيشلا مكدصيالو © كلاس لضبال « مقسم طارص وع هيلا كوعدا ىذلا اذه

 ا هللا ىضر ةريره ىبأنع ( ق ) امرق هبإعي ةعاسلا طارمشا نم لوزن ىنمي © ةعاسال 0

 ١ لاملاض يشب و ةيزملا ماو ريزدملا لتشو تملا رك الواغ امكش مم نبا مكيف ا

 || ىنيب سيل لاق سو هيلع هتلاىم هللالوسرنأ دواد ىبأ ةياورىفو هدحأ هلبةالىتح |

 ١ | للملا هلامز ىف ىلامتمللا كلبيو ةيزجلا عضيو رزنللا لتقبو بيلصلا قديف مالسالا ١
 | هيلع ىلصيو ىفوتب مث ةنس نيءبرأ ضرالا ىف ثكع مث لاجدلا كالريو مالسالا الا اهلك ||

 لتس ىلا ى»و ةيرح هدو ىلع لزعي 1 ىوربرو سو هيلع هللا ىلد مك ةئسو |

 ١ بدلعلا رسكيو ريزا_:1لا لتش مث سو هيلع هللاىلس دم ةعيرش ىلع هفاخ ىلصيو

 أ دعوت لع ىف « ىنوعبتاو » اهب اوبذكتال سابع نبا لاقو اهيف نوكشنال ىأ 0
 أ ««ناطيشلاو» رككرصبالىأ « كت دصيالو مقتسم طارسسؤ» هياعانأ ىذلاىأ «اذه»

 انثردقل ءاشنولو ليقواضمب
 انلعأ رومالا' بئاغ ىلع

 لاحراي كلم اندلول مكم

 ضرالاىفمكوفلةكئالم |
 اندلواك مدالوا كتلك

 ١ 8م ٠

 لل ريع نم ىا نم ىدسنع

 ةردقلاب انزع اوفرعتل |

 ةكئالملانااولعتل وةرهابلا |[
 نهالا داوتنال ماسحا |

 لاعتم ميدقلاو ماسجا
 ماعأ هناو ( كلذ نع

 ام شع نأو ( ةعاشلا

 اوفو ةعاطلا نخر
 ةءاكا ملعل 8 ا

 هلوزنناوىاةمالءااوهو |

 نرتع الف ) ةعاسال ملعل ْ

 نم اهيف نكشت الف ( اس |!
 (نوءمتاو)كشلاوهوةيرملا |

 بوقعيو لهسامبمفءايلابو |

 ىعرش و ىادهاوءعساو ىا ا

 سحأ وه وا لركر وا : : 5 : 1 0 نا
 هيلع هللالص هتلالوسرل | |١ ىلع سانلا لتاةيف لاب هبصي مل ناو رطقب هسار ناك نيترممعم نيب لذي ضايلاو |[

 اذه هنا اشور

 0 ) اح 1ْ
 الو ) هيلا كوعدا ىذلا |
 نع ( ناطيشلا مكتدصي |

 نع وا ةعاسلاب ناعالا

 ودع مكل هلا ) عابتالا |

 ذا ةوادعلا رهاظ ( نيم 1

 ىسع لوزت قع (هناو) ا

 ( ةعاسال ماءا) ميسم نبا
 لا و ةعاسلا ماق قابيل

 تأأرقناةعاسلامايةلةمالع |

 وهو هاضرب مئاق نيد (ميقتسم ا

 ةوادعا|رهاظ (نيبمودعمكل هنا ) ةعاساامايق رارقالاو مالسالا نيد نع (ناطرشلا) مكتفرصي ال (مكتدصيالو) مالسالا ظ



 . انتهل[نا نوني (وه مأ ريخ انتهلآ أ اولاقو ) فكميو كمي وحن ناتغل امهناو يللا وهو ديدصلانهلبقو هنع
 لثملا اذه اونرضام ىأ(هوبرضام) انيه انتهل 1 ىعأ ناكرانلابصح نمىسع ناكاذاف ىسع نه ري تسل كدنع

 دادشدإ ( ن وىيصخ موق مه لب ) لطابلاو ىلا نيبزيلا بلطلال لوقلاىف ةبلذااو لدجلالجالالا (الدجالا كل)

 هن درب مل نوديعتامو مالا م4 38]/"2»- هلرق نا كلذو 4 نورشعلاو سما اءزحخلا ) جاوللا رمأد ةموصالا

 ' ريغلام نال مانسالاالا

 ىرعبزلا نءانأالا ءالقعلا
 0 نات 10 1و قطان ع ردا دوق نف م مضلاب ىلا 1

 ىسيع مأ كدنع ريخ انتتهلآ ىأ « وه مأ ريخانتهلآ أ اولاقو 9 فكميو. فكعي وهن

 ) نركيو دس نا زاجائاذ ىسيعم أريح ةكمالملا اسهلآو ادعم انتهلآ نكتلف رانلا ىف ناكنأذ
 7 انتهلآ عدتو هدبمتف مالسلا هيلع دحم مأ ريخ انتهلآوا كلذب ىلوا انتهلآ تناك هللا نبا

 هللامالك ىأر امل هعاد

 ه.دارملا ناب هلع عم

 ةا.عادح وريغال مهمانصأ

 ىلإ دقفللا فرص ان
 ا لك ةطاحالاو لومثلا

 قيرط ىلع هللاريغ دودعم

 | ةيلاثلا نيدتب نوقايلاو امهدمب فاالاو نيتزمهلا ق.قحمت انتهلآأ نويفوكلا أرقو |

 || ال ةموصخلاو لدجلا لجالالا لثملا اذه اونرضام # الدج الا كل ءوبرضام
 | جامل ىلع صارح ةموصحلا دادغ * نومك موق مه لب  لطابلا نم قحلا زيقل

 ابيع |سعا « لدئارسا ىنيل الدم ءانلمحو  ةوبنلاب # هيلع انمتنا درع الا وه نا ©

 ]| انلجل ءاثن ولو » ةهيشلا كلتل عزملا باو+اكوهو ليئارسا ىنبل رئاسلا لثملاك

 ' ةكئالم مكلدب المل وا با ريغ نه ىسدع اندإو الاجر اي مكتم اندلول « ركم

 | مالسلاهيلع ىسعم لاحنا ىتمملاو ضرالا ىف مكوفلخ ةكئالم # نوفاخم ضرالاىف

 بحو لادجلاو جاعللا
 2 ةرااكملاو ةيلاغملا

 - || هللالوسر رقوتف كلذف

 هدصن نأ الإ اع ديريام اد« نا نولوقب ليقو حرفو حايصو مت مهل مفتر ىأ ىح لسو هيلع هللالص '

 | اوتو » ماللاو ةالصلا هيلع يسع نبا ىسيع ىراصنلا تدبع اي اهلا .ذختنو | (2 0 ديرتدنع كاعأ
 | ليقو انتهلآ كرتنو هعدطنو هدبعنف )سو هيلعهللاىلص ادع نونمي وه مأ ريخ انتهلآأ 0 .ءالا) 0

 | نمةرانلا ىف هللانود نم دبعام لكنا د معزي اولاق ىنملاو ىسيع ىنعي وه مأ فه || ةويثااب (هيلع انمعتأدسعلا
 ا ام 9“ ىلاعت هللا لاق رانلا ّى ةكئالملاو ربلعو دم انتهلأ 50 نأ | ذدن ردق أ( لما الغم ءانلعحو)

 56 للا اولعدقو لطانااب ةموصخ ىأ #» الدحالا كو لثاا 1 ىوعا 3 5 وب رض لادم ةراغفان ريصو

 | موق مه لب # مانسالا ءالؤه مهح بصح هقازود نم نود.عتامو منا هوت نم | ولو) لّئارساىنبل رئاسلا

 هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةماما ىبأ نع 6# لطابلاب ىأ «نويصخ أ ةكعدإو مكنم انلعجل ءاشن
 0 ا ل "اراك هلع اوناك ىدهدعب موق لذ اه غاسو هيلع مكيمالدب ىا ( ضرالا ىف ا 1 / عل _-ص . ْ َه

 0 ارو رف مع لب الدجالا ,كل هويرضام مانسو هيلع هللا لسا ١ نس لوو
 1 7 م 3 3 : 0 .٠ كه

 | « وهنا #9 ىلاعت لاقف ىسيع ركذ مث عمت بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا نمو مكلدب انلءلل مولعلا

 | ريغ نم هقلخ ثبح ءاشيامىلع هللاةردق هه نوفرعي « لءكارسا ىنبل 2 وعز )|2222

 ؟انكلهال ءاشنول ءانعما#ةكتالم  ةكم لهال باطذخا « كتم انلمل ءاشنواو» بأ

 ْنورمعإ كم ا_فةلخ نوب وكي ىأ » نوفلحت ضرالا ىف 0 ةكئالم مكتمالدب انلملو
5 

 نبهللادبعىنعي ( اولاقو )
 ( ريخ انتهلآ أ )ىرعبزلا

 ىسيعىنمي (وهمأ ) دا
 «ضرالا) كا اوركّذام (كلءونرضام) انتهل ا عم رانااىف انلزوجن ىراصنلاعه رانلا ف هلزاح نا يسع نبا

 ىسيعىعيوهام (وهنا ) لطابلابنوادج (نوف<موقره لب ) ةهوصخلاو لادهللالا ( الدجالا) مسح نبا ىسع

 ءاشنولو ) باالبادلو(ليئارساىنبا ) ةربع (الثم هانلعجو) مهتهل اك وهسدلو ةلاسرلاب ( هيلع 00 0 مسح نبا

 .ماكلدب ضرالا ىف نوشع لاقيو ركادي مكتم ءاغلخ (نوفا ضرالا ف ةكتالم ) مكتم انقلخ لاقيو مكناكت ( كتم انلعل



١ 

 ىداعملا ف اولطرفأ مها هائعمو هيضع دتغلا اذ امد فسا نم لوقنم 01 نيمجأ مهانق رعاف مهنه ا / ١

 ةزجح افاس مدخو لا مح (افلس م هانلعسف ع منع رحال نأ انماقتناو تك .اذع مهل لا نأ اوبح ةساف

 ع مكلشم لاقبو لاثمالا مب برضي لثملا ريسم اًزئاسناشلا كح فلو (ةائمو) تفلس دق قبر ية ىأ فلس مج ءو

 مهماقع لثم قاقع-اىق ميس نودتع رافكلا نم منيرخ اللةودقر هانلءسق ءائعمو مهدعب أى 0 (نيرخ الل ) نوعرفموق و

 0 هيلع هللا ىلص هللال وسر ا رقال ( الثم 17 نبا برض الوز هب نوندحم الثمو 0 لثع 0 هلورإ

 مام داب 3

 0 هيضَع 0 اذا هب نم 0 ناطلاو دانعلا ف طارفالاب 95 4 را

 0 |[ مثألا 1 ن* م ب 4 ب 6 5 © نيءجا م 5 داع مهنه :مقتنا# |[ 0 هلع نأ 8 دق اقل مهاناعخل 1| ١ ا: أن 1 ١ 6-2 جو

 نا زن - لأ لاقف مال ريضكا كفا تغرك فاس عج ماللاو نيسلا مب ايكو 2م 00 مكيلآلو مكل ا مدل عجوا هب تعن ردصم مماقع لثم قاقحم“ا ىف م نودتَش رافكلا

 تفلس ةلثىا ةفلسمج هنا ىلعوا ةحف ماللا ةمض لاديإب افلس ”ىرقو بسك ف اسوا .
 ىو ى ميس نبا ىسع

 ا

 ٠

ْ 
ْ 

 تاعدقواريخدمأ لءوهرلع || مكلتم لاقبف مهل لاثمالا ريسم ريست ةببجع ةصقوا مها ةظعو « نيرخآلا الثمو ف ا
 امجوددعب فراتتلا | لداح ال قرع را زلا نبا هب رض ىاأ » ذاثم مح م نبا برضاملو د نوعءرف موق لم

 مج بصح هللانإ ود نم نود.هئامو مكلا ىلاعت هلوقؤف ماسو هع 1ع هللا ىلص هلناال وسر
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 ىف ءالؤه ناكناف نودبعي || هللا نبا هنا نوعزب و ىسبع نودبعي مهو

 نوكتنأ انيضردقف رانلا || ادم ناوا انلسر نم كلبق نم انلسرا نم لأساو هلوق ىلعوا كلذ ىلوا ةكتالملاو
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 نام تكنو اوكنضو كر ًأرقوهب امزلم راص لوسرلانا مهنظل احرف نو « نسل ِْ
 هللا ل زئاو لس وهءاعهللا اص 1 3 1 رح 5

 !تودش قب ذاا ذأ اك 5 : 0 ءاعا
 ا ل 0 مهني نيمجأ صا رغأقر لا

 اهنع  كئاوأ قسما انم |
 | «الثم يع نبا برض املوو» ىلاعت هلوق مهدعب نم ”ىحن نه ةظعومو ةربع نيضاملا

 هيلع هللا ىلص ىنل | مع ىرعبزلا ن هللادع ةلداع ىف هب لأ ده تلزب سابع نبالاق

 00 مكتا ىلاعت هلوق لزن ال كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع يسع نبا ىسيع نأش ىف سو

 0 ريل ةلالثم ١ ةياالا قص ءان ل ا 1-1 مده دقو مج بسح هللاز ود نم نوديعتامو

 دف اسس || راسو هيلع هللا: لوشر لداجو دام مين نأ ىدع ىرعزلا نإ قاع تو ا
 (كموقاذا) اا راعلا ا »7 نرزد» لثلا ند ىأ هي هنم# اسرق ىعل * كموق اذا 7 هايأ ىراصنلا ةدابعب أ

 هللا ىلص ىنلا 2 نه كو ايان م 30 2و ةيلح مهيأ عم ةنرن ( ندد اده نم (هنم) شرفا

 نوضرهيو قلن ,عنودصب لثخ | اذهلجأن + ا مودعلا مىلعو ىثعالاو ىاشو ندم نودصي هلدح ملسو هيلع

 هب الاءذه تازئونودعيم د

 مهانلعست 7 لاف (نيءحا م هان 5 ىعاذ ١ ب [دسلاب ) مي ماا ( انيضع ىلا اولامو ىدود انس اويضعا ) انوه |]

 (هنمكموق اذا) مهتهل آب هوهبش (الثم ميسم نبابرضاملو) مهدعب قب نم (نيرخآلل) ةربع (الثمو) باذعااب اباهذ (افلس

 نوكم# ) نودصت ( هءناضصصاو ىرعءبزلا ص هللاديعلوة نم



 الفأ » اهربخ ىرجتو اهتفص راهنالاو أدتبم ءذهو لاح واو وأ اهنم لاح ىرحتف || ل لاو دنع ثيم (لاق ع - 0 2 َح 1 9 - آل عر

 اره ىذلا اذه ن م ةلسلاو ةكلمملا هذه عم « ريخانا مأ 8 كلذ « نورصبت 1 ل ذا
 « نير داكالو د ديلا ىعو ةناهملا نم ةسايرال دعتسمال نفح كفعت 4 نيهم سدو غعالا ده

 | مدقذا 02000 ةرمفلاو ا ماو ةلا_سرال ملصي 2 ةترلا نم كنأل مالكلا أ ) نيب داكي الو 0 ريو

 قى >2 1 0 ُ 1 رلا ند "اك امل ١

 ما نورصيس الفأ ىنعملاو تنسل | ماقم كلا ةماقأ ىلع ةلاصتم وا هلضف بايسأ نم 8 5 0 0 '

 ١ 17 . | هيلع قلأ) الهف( ال
 | هيلاقلا الهنىا# بهذنم ةرواسا هيلع قلا'الولف © هنم ريخ ىبا نولعت نورصيب |! ( 71 5

 نم ]ىلاح هذهوبريخ انأ

 ْ 3 ا بوعي صفح 2
 |افوطو راوس هوقوطو هزوروس الحر اودوساذا اوناكذا اقداص ناكنا كلملا ديلاقم 1 0 0 ب

 ا ا ريع راوسأ مج لهس
 ”ىرقدقو ريواسا ءاي نم ءالا صضروعت ىلع راوسلا ىمعع راوساعج ةرواساو بهذ نم 1 3 0 و 3 3 2

 ١ 7 3 0 1 : ا ريواسأوةروسأ عج. رواش

 قلاوةروسا عج رواسأ ىرقو راوس عج ىهو ةروسا صفحو بوقعي ارقو هل 8 ١

 « نينرتقم ةكئالملادعم ءاحوا # ىلاعت هللا وهو لعافلل ءانبلا ىلع رواساو ةروسا هيلع |

 نراه قمع نرتقا ند نينراقتموا نرتثاف هب هنن رق ند هنوةدصتوأ هلو دعإإ هل نينو رقم أ

 « ءرعاطافو» مهمالحا فضساقوا هتءواطمىف ةفلخا نم بلطف # هموق فضضساز ©

 الف © قسافلا كلذ اوعاطا كلذلو « نيقساف اموق اوناك مهنا ٠ هب مهما ايف

 راوسلاو خو راوسأ 5
 ربواس نم ءابلا قدح

 نه ل ءاتلا اهته ضوعو

 ْ ةرؤسالاماقا كارل بي

 | هيلا كلملادبلاقم ءاقلا هملع

5 101 

 : هوروس لحرلا ديوس

 قمظع ىأ © نورصبت الفأل ىرمعاي ىرخحمن ليقو ىنيناسبو ىتاتج ىدب نيب ىري

 111 رق 1 فللع قرح يلو «ريخ » الأ لب ىأ يانا مأ ف ىتم ةدكو

 ريخ انأ لاقف أدان نورصبب مأ نورصب#ت الفأ هزاع راما هيف لبقو نيرسسفملا

 ىأ * نيبسداكي الو ف ىسوم ىنمي ريقح فيعض ىأ 6 نيهموه ىذلا اذه نم
 هانعم لبقو الوأ هيلع ناكامل كلذب هباع اماو .هناسل ىف تناك ىتلا ةغثلل همالكب مدفب

 | قوطي هوقوطو راوسب

 ٍ ةوم ءاتوأ) بهذ ند

 نوشع (نينرتقم ةكمالملا

 5 5 م 5 0 ضرب مول نرش 0-00

 مالكتل ا ىلع هل ةردقال هنا هيدر ملو ىعد اعف هقدص ىلع لدب ىتلا هتعح نيسداك الو | 6 0
 5 5 50 0 2 0 ع ١ 0 5 1 هراصنأو هداضعأ اونوكل

 اودوس اذا اوناك منالق 0 ناك نا ىأ هيهيلع قلاالولف#» || د
 كك ١ | (هموقفحمساف) هناوعاو
 هندايسل ةلالد كلذ نو كي به ولعب ءوثرطو بهذنم راوس هورو-الخر | . : ا
 : 1 0 مهازيساو لوقلاب رهزفتسا

 | ليقو همالك سف لعو
 هقدصن هل نوذيخا اضعب مهضعل 0 راع ليعي اتم ع 6# نسر م ةكمالملا هعم ءاحو 0 ةعاطلا ىف نأ 0 َط

 1 م
 | طبقلا ىنمي داو 3 نوعرف ىنمي ه6 فخخساو ول ىلاعت هللا لاق ءلعأ ىلع هنونيعيو | هوعاطاف ) عارسالا ىهو

 أ دكت لع 1 * ءوعاطأق 0 01 دئذخا ىلع مهلج لدقو الاهح مهدحو َّىَأ ْ

 الف » ه.رهفخعسا اعف نوعرف اوعاطأ ثيح ىنمي ## نيقساف اموق اوناك مهنا ظ ىسوم

 هتعاط 2 اديس ناك نا بهذ نم 000 ةيلع ىدسوم بر قلا اه نوعر ف ص

 ( نيقساف اموق اوناك مهلا

 الع ) هللا نيد نم ني>راخ

 «اذوفسآ) . ( نيس داكيالو ) هندبىف فيعض ( نيهموه ىذلا اذه ا ىلا (ريخاناءا نورصيتالفأ )

 :واعم ( نينرتقم ةكالملا هعم ءاحوا ) ركلاك( بهذ نم ) ةيبقا هيلع سيل اله ( ةروسا هيلعوتلا الولف ) هتحنيب

 ف١ نيرفاك ( نيةساف اموق اوناك منا ) هلوقىف ( هوعاطاف ) طبقاا 2 لزتساف (تاذ) ةلاسرلاب هل نيقدصم



 نافرطلا مهيلع اك تارّثلا نم صقنو نيئسلاب نوعرف لآ1:ذخأ دقاو ىلاعت لاقام وهو ( باذعلاب ما

 لع -- ,اس رهاملاماعا) نولوقب :اوناك( رحاسلا دأب اولقو ) ناعالا ىلا رفكلا ن ء (نوعحرب م-هلمل) هي ١
 ءاقثل ال تاطقس الق فلالا لق اهعوقول ةحوتفم تناك اه أ هيو اش فل أ الب ءاهلا مضب رحاسلا هيأ

 هدهعب وأ ةيباع سم اك وعدّنَأ نم كدنع هدهعب (كدنع دهعاع كير انل عدا) اهليقام ةكرح 2-8 تا

 باذعلا ههنع | 8-5 )هب هين ودموع ) نودتهمل انثا ) ىدتهانع تاذعلا كيك نم كدنع دهعاع وأ ةودلاوهو 0

 00 6 00 0 67-5 ا ا كل 00 كعمل 27

 دع

 0007 تال 1 ّْ مانع او 7 2 كلذ اهريغ ىلع 1 زاغعالا نم عونب ةصتخخ ىهو 7

 | ىجرب هجو ىلع «# نوعحرب مهلعل داركاو ناؤوطلاو نيت_لاك ©« باذدعلاب | :

 طرفو مهتيكش ةدسشل لاخلا كلت ىف كاذب هودان 6# رحاسلا هبأإي اولقو رف مهعوجر |
 فشكيف انلوغدن ا هي كير انل عدا ارحاسر هابلا ملال نوعم- اوناكرهنالوا مهتقاج ١

: 
/ 
 سحااذأ صال اريمآلا علق ا

 0 (هموق ىف) ةعطقل ْ

 0 الخ ْ

 را 1م وعد بي -!نانموا ةويتلا نم كدنعمدهعب## كدنع دهعاع 88 باذعلاانع |
 راج أى أ (را مال هدهو نودي اننا م ةعاطلاو ناعالا وهو هنت يفوق كادنع دهع اعوأ ىدتها ني باذعلا 1

 | ىدانو # ءادتحالاب ,هدهع ثكن اوأحاف « نوثكتي مهاذا باذعلا مهنع انفشكالف ]|

 ١ مهنع باذم|فكدعب مهنيب اهثوا مهمجىف © هموقىف » هيدانعوا هسفنب «# نوعرف
 ليتااراهنا # راهنالا هذهو رصصم كلم ىلسيلأ موقاي لاق 8# مهضعب نمؤينا ةفاخم ||

 4 ا مىرم ب ل رهلو طايمد رهأو نول لوط رهاو كلملارهن ةعبرأ اهيظعمو ّْ

 كلملا 0ع راهنالا ل ةقفطاع أما واولاو ىبانح ىف ىدد نيبوا ىساوا ىرصق 0 ا

 كعب 1 اهمظع عمو لدتلا أ

 عدافضلاو لمقلاو دارملاو نافوطلاو نينسلابىا # باذعلاب مهانذخاووط اهلبق ىتلا

 تدل نم (ىتحم َن «ئر)

 ىدب نيب ليقو ىرصق
 ةفطآع واؤلاو نانح ىف

 رصم تان الغ“ ناجالل

 لاخلا ىلع بص ىرخنو

 آو لاحلل واولا قأ ام

 0 و اديس ةراطخألا
 ىرجنوةراشالامسالةفص |

 ْ مهلاباذع و مالسلاو ةالصلا هياع ىسومل تالالد تايآ هذه تناكف سماطلاو مداو

 اولاقو 0 مهرفك نءىأ ه6 نوءحرب مهلعاوؤ اهلبق تا نم ربك أ ةدحاو ل كتناكو

 لماكلا ملاعلا ىأ «رحاسلاهبأأي# باذعلا اوئناع امل مالسلاو ةالصلاهيلع ىسومل ىنعي

 | ةمنصو ايظع الع مهدنع ناكر سلا نال اريقوتو اممظعت هل كلذ اولاق اعاو قذاملا
 دشرلانعو أدتبملل ريخ

 اهنءاوال لاق اهأرقامل هنا : : ١
 0 الوف 0 ا ا اع ىا 4 ماع 6 0 عدا *# هروعدل كل ىدلااعأا كا لو هو

 ع ْ اننا 8 انع هفثكي نأ هلأساو باذفلا انع فشك اثمآ نا انا كيلا هدهع نع انتونخأ
, 

 ٠ 5-5 « ث. .٠ 5 35 .٠ 35 ع 5 ) باذملاب 5 ١

 ىلإ | يحس هلوق كالدو اونمؤي ِظ مهنع فس 35 هلر ىسعوم 5 نونمؤل ىأ نودتهل

 نورصيو مهدهع نوضقنن ىأ . نوثكتي مهاذا باذعلا مهنع انفك الف ف ىلاعتو دارللاو نافوطلاب ٌ | ١

 ا نادال هدهورصم كالم 27 سس موقاي لاق هموق َّق نوعر 0 ىدانو# مه 1 هرفك ىلع

 انعم ملقاو 3 تم هو ِ تناكو رابكلا لالا دانأ ىعإ > ىقح 1 ىرخن

 مدلاو عدافضلاو لمقلاو

 مهلعل ) ني:سلاو ىصقتلاو

 اوءحرب ىكل ( نوءحرب
 انللس(كدنع دهعاع كي رانا عدا ا) ايظع مهف رحاسلا ناكو كلذب هنورقوب ملاعلا ( رحاسلا هيأإي اولقو ) مهرفكع 9
 ) نودتيمل اننا كك دنع هللا دهعاع اولاق كلذ نو تاذعلا مهنع انفك مآ نا ىسواهللادهعناكو كل هللا دهعاع كبر

 ىدانو ) نونهؤيالو 5 هدوهع نوضقذ ) نراك هاذا بادغلا ) انعفر (اننك هبت ئحاعو كب نونه وم

 هذهو ) اع“رفنيعبرا ىف امن“ رف نيعبرا (رصم 5 سيل أموقايلاق ) طيقلاهموق نوعرف بطخ ( هقول نوعرف

 قم ىر ' سارفالا 5 قع لاشو ىلو> نم “ا قى نه ىرغغ * راج الا

' 



 , نيبال قدصملا زجيملا هللا باتكىف هرظن اصخخو ارظن هافكو ءاببنالا للم نه ةلمىف طة ناثوالا ةدابع تءاح
 لقو اهربع ىلاةحاحالا ةفاك اهسفنىفدي آلا هذهو انا هن لزب ملام ل نود نودع مب 4و هلئآر 8 ا او

 هو رأ نم معأ لك ءانعد ليقو لأسي د ككشي إف مهلس هإ ليقو رهماف ءارسالاةلي ءامد دالا هل مج مالسأا هيل

 والا 0 2 31 0 اذاَؤ لك را ب 7 نع هنورب ع 0000 رانيا اه

 ١" ىلا هوت دنع ا ) 0 ىنا لاقف هئلمو نوعر 8 1 انلسرأ دقلو 7

 7 ) ا مهءاح ف ( 1 تاما هلو 5 هلع لذ نورعثعلاو ٠ سماخلا ءْر هدا ٍ فقاودع نيملاعلا بر

 دايما اتا ١ 3-5-5 6م ل .
 زارباو ءاوعد ىلع ةئيبلا

 (نوك اان مهاذا)ةيآلا

 1ع

1 

 عب سيل هنا ىلع ةلالدلاو ديحوتلا ىلع ا 1 داهشتسالا هن دارملاو مهللم

 دقاو » ةفلاخلاو بيذكلا ىلع مهلجام ىوقا ناكهناذ 4 ىداعيو بذكف هعدتا

 ادنري 4 نيملاعلا بر نه لوسر ىبا لاقف هئامو نوعرف ىلا اذان ان“ ئتوم انلاسزا

 'انآرقلا اذه لزن الول مهلوق ةضقانهو ماسو هيلع هللا ىلع لوسرلا ةيلست هصاصتقاب
 3 ىلا مالسلاو هلا هيلع ىشوم ةوعدد داهشتسالاو مظع نبي رقلا نه لجر ىلع

 نؤوزعو اهنا نورك

 اذا و ارم“ اهنوعسو اه

 | ىا اهنم مهكهخ تقو اوُأجاذ «# نوكحمب اهنم مهاذا انتايآب مهءاجا 00 ديحوتلا | اهم. ةأحافملا لمن نالالق
 ١" اهنا نم هربك | ىهالا ةيآ نم ممرئامو © اهيف اولعاتبملو اهوأرام لوا اهم اًوزهتسا بألا لئانوو ل
 ظ اهلا ساقن امن ربكأ اهنا اهيف رظانلاس حب ثدحم زاعالاتاحرد ىدهقاةااب ىهو الا | الف لق هناكاذا لعوف
 ٌْ ١ هلوقكو ضعب نم لضفا مهضعب الاجر تيأر كلوةكربكلاب لكلا ف صو دارملاوتاي الاز» ١ تقو وجاف اننا 0
5-0 : -00-0 

 ٠ ةيآ نم مرئامو) مهكحت
 (امخأ و ربك | ىهالا

 ىتلا اهيحاصو اهيرق

 ةداعاا ضقن ىف اهليق تناك

 نأ ىلع لد مظنلا رهاظو

 ١ لس ليربح هل لاق ةذاصلا ن م غر فالق بس لصف مده داي لاقو ماق ةا مث ليربح نذاف

 | لأسال مسو هيلع هللا ىلِص ىلا لاقف ةيآلا انلسر نه كلبق نم انلسرا نم دم اب

 أ دلل لنإلا هل عج أولاق ديز نءاو ريبح نب ديءعسو ىرهزلا لوق اذهو تفتكادق |

 || ةيآلا هذه مهضعب لاق لوقلا اذه ىلعن لأسي ملو كشي ملف مهلأسي نا سعاو هب ىرسا

 ألا ءانعم نيرسفملارث ك1 لاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب ىرسا ةليا سدقملا تيب تازن

 أ ]| له مالسلاو ةالصلا مهيلع ءاببنالا مهيلا تاسرا نيذلا ةتاكلا لغا/ اوم لع

 َ انفو كهاحر هع تاي اورلارثك |ىقسانبع ىانوةوهو دنحوتاابالالسرلا متاح
 | هنا شيرق كرشمل رترقتلالاؤسلاب سمالا ىنءمو لئاقمو نسحلاو ىدسلاو كاحمتلاو

 ىسوم انلسرادقلو ل ىلاعت هلوق #4 لجو نع هتلاريغ ةدابعب باتكالولوسر تأب مل.

 اعنم مهاذا اتاي مه ءاحالف نيملاءاا بر لوسر ىنا لاقف هئلمو نوعرف لآ جانا

 ةقاعلا د لطعأ هسا
 1 ام (

 ا

 ظ
 دارملا لب كيذك سلو

 تافودصوم نوم أ مالكتااذه

 نتوافتش ندكيالو ريكلاب
 نانزلا مالك هيلعو هق

 زخألا نما 11 اهل
 ا" دحاو لكن اوخاامهلاَش

 0 تا كايا 7 ربك !ىهالا ةبآ ند ٠ ,ىرئامو » نورت مسلم ع 2 منوع ا

 ©3013: نودبع ةهاآ نجرلا نود نع ا له لس ل اشو رُخؤمو مدقم نجرلا نود ند

 لا هيل] را نود قم اذلمجأ تاتكلالهأ ىم كلبقنم لسرلا ميل انلسرأىذلالسلوقنرخآ هجو اهو
 انوه الرا دقتو) كلذب انقوم ناكهنال إسو هيلع هللاىلص ىناا املأ ديحتو:لانالا | لسرلا تءاع له لسلوش

 وم (متاجالف) م 01 (نبملالا بر قرم نأ لاقف) طبقلا 0 نوعرف ىلا ) اصعلاو ديلأب ( انتايآب

 ( ةيآ نم مهرامو ) امنونمءيالف نو ورحعسو نوبي ( نوكح#» ) تاي الازم ( اههمهاذا ) اصعلاوديلاب (اناي؟)
 اب اونمؤي إف اهلبق تناك ىتلا نم مظعأ ( اهتخأ نم ربك أ ىهالا ) ةمالعنم

 ا

 ظ
 ظ
| 



 رخل لالشلاورفكلاو م ةمكتلا 0 نور

 نالوعس 9 مسلامال ةلرتع 5 ةدد سعام و 3 0 8 لد كاتضرق نانا |

 ل كنيرب و 9 ةرخ لاو امدلا باذعب 1 نورقتنم منه اناف ف 0 نوللا

 0 نورد“ م مهيلع اناؤ 00 باذعلا نم ع كير نا اندرا ناوا 3 مهاندعاا ١

 ىحوا ”ئرقو « عئارشلاو تاي الازم ## كيلا ىحوا ىذلاب ك_..ةسازؤل اننوتوطالا | (
 رك ذادناو # هل جوعال © ميقتسم طارص ىلع كنا #8 ىلاعت هتلاوهو لعافلل ءاناىلع |

 كما نعو ةمايقلا موب هنع ىا #8 نولكست .فوسو كموقاو كل فر «كاأ

 انج مهند ءالع و وى مهنا لدساو ىأ د كلبقن َماتلَسَر ان ملئساووظ هقحم ١

 نم ةلم ُّى تءاح لهو نانوالا ةدايعب رمح له م 7 نوحرلا ن نود نم : 0

 كدعب لتقلاب ىا 86 نومقتنم مهنه انانو» أ

 هنالإسو هيلع هللا لص ىنلل ةيلستلا دش اذهور ردي مون مهلم م تلا دقو ةكف.ىرسشم |

 لو نيرسفملا 01 لوق ادهو هناذو دعب وأ هنا> لاح اما مهنه هل ماقتنالا هدعو

 هتماىف ةديدش ةمقن !سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب ناكدقو هتماف ن وكيام هل ىنع

 ىذلاالا هتماىف هربملو هب بهذو. سودياع هللالص هبب' لجو نع هللامركا نكلو
 هتما تيصيامىرا سو هيلع هللا ىلص ىنلا نا ىورو هدعب ةمقنلا قباو هنيع هب رش

 « كيلا جوا ىذلاب كسةسانؤ» ىلاعت هللا هضبق ىتح اطسينم اكحاض ىؤر اف هدعب
 لادغلا الا هنع ليال مقتسم نيد ىلع ىا # مقتسم طارص ىلع كنا # نآ رقل ا ىندي

 «نولئست فوسو كموقلو كلا مظع فرسشل ىا « ركذا# نآرقلاىنمي 6 هناوو#
 لئشاذ | ناك اسوهيلع هللا لأ ىنلا نأ س ع ىنعي

 لئس اذا كلذ دعب ناكف هب كلا دع تل زنا مروعا قل ريد مل م كدعي نمالا 0 نأ َ

 اذه لازال مسو هيلع هللا لص هللال وسر لاق لاق رع 0 602 ( شيرقل لاق

 هيلع هللا ىلص هللالوسر تعم لاق ةيواعمنع (خر) ناثثا مهنم قبام شيرقىف سمالا

 ادع نبا ئووو هك ءاداو هقح ن

 ههحو ىلع ىلاعت هلأ ا الأ دحا مهداعيال شرق 6 سعالا اذه نا لوش سو '

 هاهىنباو شيرقل رثك الا نوكي ىتح برها|نم صخالاف صخالا فرششلا كلش

 اقلاع 0 مارك مز

 ةهلا 0 نود :ن م انلعحا انلسر 0 كلبق ند انلسرا نم

 هد م اعو نآ كَ غلا نع نواس فوسو هب ىلاعت هللا مهادهاع نينمُؤ لأ ل

 لني ىلاعت هلوق
 هنع ةياورىف سابع نبا نع ىورف نولؤ_ملا ءالؤهنم ءالعلا ناتخا # نودي

 ) سم هه اخاو 5 5 5 كش نع 3و1 1 0

 سلا ىلا هن 0 جلا ةلمالاىف ادهو مههارباو ىسوهو ىسع لثم (انلسر نم)

 1 # هان دعو ىذلا# كنامح ىفىا 6 كن.رنوا 2 ْ

 نا ا 38 داراو مهاشدع اندش ىتم كلذ ىلع نو رداقىا هن وردتقم مهيلع اناذو» باذعلا نمىا 1

 0 ل انق٠رعو ةمامقلاو سدنع !
 نعو يف كيطمت نعو هقح ا

 || ىندي كموقلو ةئكلتاو :ةورثلا نم اهلل هكاطغا ام كل قزش كلذ ىا كل 5 لتر

02 
1 

 لا ةققح ]||

 هنالشبرت(كموقاو 75 | ني دو مدا لجو نع و 4 م ىنلاب ىرس ا اسر م1 ا ٠ نم هدل 03 | 9-2 هللا ثعبإ م ماس هيلع هللا ص لاَ اا :
 0 فج تممصتست"

 انلعحا 0 ْ

 (نودبعي ةهلآ نورلا |
 لسرلا لاوس دارملا رسل ا

 ( نوردتقم مع انا ) رد مو كك 0 "| لق )0 ءاندعو ىذلاكنيرتوأ) ةرخآلا ماقتنالا دغأ رو

 مصلا عمست تنأمأ هةوشن 3 14 فر

 باذعي مهدعوأ مث 6 ةيآلا

 اماذ هلوشةرخ آلاوامدلا

 نك ال كلن ؛ نيهذن
 ىذلاب)كسقف كسا

 نا رقااوهو (كيلا جوأ

 طارص ىلعكا) هءلعاو

 ىذلا نيدلا ىلع ( مقتسم

 ىذلاناو (هناو)هل جوال

 (كل ركذل) كيلا ىعوا
 (كموقلو ) كل فرش

 لثسا راما د 0

 نم كو

 نود نم

 نم انلسر أ

 هنكلو لاو
 مناي دأىف رظنلانع زا

 له مهالم نع صخفلاو |

 باذعلاب (نومقتنم مساناف) |

 (مهاندعو ىذلا كشرت وألا
 (نوردتقم مسلعاناف) ردب موب ا

 لبق نورداق ,ساذع ىلع 1 صتخ مث مهتغلب لزن ذا فرش مهل نآرقااو برعلا مه موقلا لدقو نيدلا اوماقا ام َ

 (كسقساؤ) كت ومدعب و كنومأل

 (كيلاىحوأ ىذلاب) لما
 دال( كنا ) نآرقلا نمي |
 ىلع (مقتسم طارصىلع) 1

 ىنعي(هناو) ءاضرب متاقنيد

 فرش(كلرك ذإ) نآر قلا

 دمماي ( كلبقنم انلسرأ نم لئساو 1 اذه
 ميهاربا لئماس ن ليعمل ىلصو ء

 نوددعإا ةهل 1 انلمح له مهلس لوش (نوذستملا كل لوو انلمحأ ( دونا مهلسنأ هيب هللا سعأف ىسعو ىسومو



 دا رلا و نارمقلاو نارمعلا لقاك باغفبرغملاو قرشملاد,رب (نيقرسثملادعب كنيبو ىنيب تبلاي ) هناطيشا ( لاق )

 3 0 كملظ عمصذا (منظ ذا مويلا م كمل ناو) تا 1 رقلاستبف) قرسشملا نم برغملاو ب رغملا نم قفل

 ا ( نوكرتشم باذعلاىف كا مولان وه لد ذ ذاو نيملاظ منك كلا ىف ةبش دحال الوركلق قب ملو نيسو

 ناو ىا ةيلعافلا ىل !ء عفرلا

 ١ لوقك ايندلاىف باقلا

 «ىبسفن تانقل منا وخ ا ىلع

 .نكلو أ لثمنوكسالو
 «ىسأتلاب هنعسفنلا ىزعأ

 مهسؤيالف ءالؤه امأ

 مهحوري الو مهكارتشا
 ليقو هيف مهام رظعا

 مكيفنبالو ىأرمضم عال

 زادتتعالا 75 ىنعلا اذه

 نوكرتشم باذعاا ىف ركنال

 وهو هببس ىف ركك ارتشال
 نم ةءارق هديؤرو رفكلا

 2 رسسكلاب م 5
 نه ىأ ( مصل عمت

 ا لوبقلا عمس

 رصبلادقف نهىأ (ىمعلا

 (نيبم لالض ىف ناكنمو)
 توع هناهللا اع ىف ناكنمو

 تلخد(اماف) لالضل ا ىلع

 لرتقلا كك ون نأ ىلعام

 مف ,ةليغثلا نونلا) ذك

 كنيفوتتىأ (كبنيهذن)
 مهاع كرصنت نا لق

 مهم نينم ٌؤملارودص ىنثنو و

 ناط.شااهشرقل ( لاق )

 دعب كنيبو قب تنلاي 0

 8 ءا انشلا قرتم / نبق رمذملا

 : 1 ا موج ناكاك باذعلا ىف نيكرت_ثم كوكو أ باذعلاىف م >7 ارثشا م

 1 نللا ةرثك الواو ه5 غ8 - انستا ( نورشلاو د با 5

 دعب 6 نيترشلادعب كليو ىني تيان نا مسّسلل انا ىا 6 لاق يل ناطشا لاو

 ©« نيرقلاس ئيف# املأ دعبلا فدضاو ىو برغملا نه قرشملابلغف برغملاو قرمثملا

 01 مص ذا 6# متلظذا له ىنقلانم هيلع متناام ىا © مويلا مكعفنب ناو » تنأ

 ا 0 لمفلا دنسنا زوو هبدس ىف نيكرتشم متتك م باذعلا ف مكتيطايشو متنا

 ا ار خناى مهتواعم بعص صماىف نيءقاولا عفش م” باذعلاىف مكك ارتشا مكعفلب ناو

 وهو م 0 اىرقو » ءهتقاط هوما الان مكنم 0 ها 7 م هنابعا

 | مهاشع 0 ثدح 0 77 نسس|ورفكلا لع مهل رع دعب ا إع رد

 | مهو هموق ءاعد ىف ةسسقل بع ماو هيلع هللا لص هللالو_سر 0000 انو رقم ىع

 ١ رياغت رابتعاب ىمعلا ىلع فطع © نيم لالض ىف ناكنمهو # تازنف ايغالا نوديزبال

 أ رفاكلا 6 لاق 8 ةدحاو ةلسلسف العجدقو هنيرقو رفاكلا ىنعي ةينثتلا ىلع انآاح
 أ قرسشملا نيبام دعب ىأ # نيقرشملا دعب كنيبو ىنيب تيلاي 8# ناطيشلا هتيرقا

 | ىبالو نارمقلا رمقلاو سمشلل لاقي اك رخآلا ىلع امهدحأ مسا بلقف برغملاو

 ا لوقلاو ءاتشلا قريثمو فادصلا قرششم نيقرشملاب دارأ ليقو نارمعلا رعو ركب

 ا كفي اذا ىردخلا را لاق ناطيشلا ىتعي 13 ن.رقلا سّئبف 2 حأ ل و

 1 مكعفشي ناو # رانلا ىلا اريصي ىتح هقراش الف نيطاشلا نم هير جوز رفاكلا

 | مكمفنسال ىنعي 6 نوكرتشم باذعلا ىف مكتا 3 00 ىنمي © متملظ ذا مويلا
 أ هل نيطاشلاو ا لو لك نال اش ٍس ففخيالو باذملاىف كارتشالا

 يدعوا مصلا مع ست تناذأ 0 رفكلاف 52 لا نوكرتش م مولا

 أ باذعلا 599 تقح' ني ذا. نب رفاكلا ىنعي د لالضىف ناك نمو ىمعلا

 . مدمن را لق كح ب ىل ( كب نيحذن امذ ) لجو نع هلوت فان نونمؤيال ما

 م ا

 © اناق ) 1 ا هللالوش ( مكمفن ناو ) ناط.ثلا قف رار (نيرقلاشفف) فدصلاو

 اطهلاو قا ( عمت تنأفأ ) مدآو هيو نيطا.شلا ) رج ب نامااق رك 1 ايندلا ىمترفك( مذ اظذا) مولعلا اذه

 الضيف ناكنمو) رفاكلاودو ىدهلاو قا رصبب ىتح (ىمعلا ىدمنوأ ) رفاكلا وهو ماصتب نم (مصلا) دماي
 كتيع ( كب نيهذت اماف) ىدهلاىلا هد_ثرت نار نيب رفكىف ( نيبم



 لذ اذا وىثعي 3 مى هرصن ف ةفاآلاح كا 1ك ل امني قرفلاو شعب ناو 1

 5 2 له 20١ 892- نمو , متنا ةءارقلا ا
7 

 ناعالا لعبا ىح نينمو 5 كلذ لهي مل هلمحالا ع : راعشاو امندلاىفال 5 ةرح - الاى ١

 ضرع و ماعم » نورلا ركذ نع نع شعل, ع نهو 0 هاوش هيلا راشا 6 صلخمت نم

 لاقت ماا فلا شا ”“ىرقو + اوهشلاف و تت 0 2 أ طرف هنعا

 ند نم ناىلع وشعا ”ىرت ةوجسعو جرعك ذفآ الب ىذعت : اذا اًسعو ةقآ هرصب ىف ناك اذا ىث ودبس

 ةالعلا رئاوخلا ©« نودتهم منا نوبسحو 9 هل دقملا

 لاقلاق دمسن. لهسنع» ايئدلا اوكرت نيذلا نيقتمل ةصاخ ةنلاىندي نيقتملل |

 رفاكلا ةنحو ن ا امندلا للسو هب هيلع هللا لص

 2 ىدهلا ىلعدنا هيلا ليو ىمعلا هلنيزت هقراشال ىتعي ه# نيرق

 «نودت ”«« ما نوب ديد ' ري ىدهلا نع مم وعن قم« لب لا نع مهن ودصيل##نيطابشلا '

 _ىرقوءدحو ا احاذا ىح ز ىدهلاىلع مع 4 | مدآ ى رافك بسحم و ىنعي |

0 

 اتكون رلادبحوت نع (نوراار 5 نع سا اان تأ رقناعت لاعب و ضفلاب تأ ر قنا لع لاقل

 !!ىمي(مماو)رانلا ىف ةؤوام'دلا ف (نرتهوهن) زاطشلان هانير

 31 مظع ءأأ اوه مظعاانا ىلع ةلالد هفو ا زفكلا 9 لسع نر ع ةرخ لاو |

| | 

 | لق ىتا تافآالانم هيف ام بلغالا ىف لع ةرخآآلا ىف مهلامىلا ةفاضالا,ليلق متمت هناوهو 1

 ا ءابلاب, ب وقع 0 رثو# اعاد هنوغيو ةسوسول * نيرق هل وهف اناطرش هل ضقت 3 ةلوصوم | ظ

 ١ ©« ليبسلا نع مهنودصيل مهناو #4 هعفرت نا ىنش وشعب عفر ن هو نو-رلا ريم ىلا هدانسا ىلع |

 ١ ناطيشلاو ىثاعلا سذج هدارملاذا ىنعلانب ,ريعضلا مج وليسنا هقح نمىذلاقيرطاانع |

 ناط.شال ناقابلاو هل لوالا ة

 | ىثاملا ىا انآاحركبوباو سماع 0 ناي زاسحملا أرقو ىثاعلا ىا « انءاجاذا تح |
 عا (مماو) ناطشلا كبيردنع هروح الاو ف باهذل و لاوزلا كعل رم امدلانال ىضقني مث الءلق كلد م . 1 أ لب ردع جا هلا و 28 ناه ت16 لالا طن كل املا نال لد

 (ممودسيل ) نيطاشلا | ا
 ( امهارفاك قسام ةضوعب حانح نزت هتلادنع امندلا تناكول سو هيلع هللاىلص هلال وسر ]|

 أ ىتدجدادشنب دروتسملانعو»بيرغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرخأ ءامتبرشأا

 0 ةتملا ةلمسلا ىلع سو هيلع هللا لص هللالوسر عماوفتو نئانلابكرلاف تنك لا

 8 5 (نودتهم ١ ا نه اولاق اهوقا ا اهلهأ ىلع تاه رش 0 سو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاقف ١

 هجرخأ اهلهأ ىلع ةاشلا هذهنم هللا عنوهأ امندلانافلاق هللال وسراي اهوقلا اهناوه |

 | سو هيلع هتلاىلص هتلالوسرنا نامعنلانب ةدانقنعو ٠ نسح ثيدحلاقو ىذم رتلا]
 | ىذمرتلا هجرخأ ءاملا هيقسىمحم كدحأ لظياك ايندلا نم هاجادبع هللاسحأاذالاق أ

 و)ايندلا عاتم نمر 00 رشااور فكما (نيقتلا كن ر دنع 20 رح :.الاوزةلس ال واجد ملا

 (شعي نهو) كزمشلا تب نمل ( نيقتملل كيردنغ) ةرخآلا باوث ىأ ( ةرخ لاو ) اينذلاةامملا عاتمل كلذ لك نأ

 اشع لق هندفآالو ىثعاارظنر

 نآرمااوهو ( نجحرلا فرع تت ا

 ىعمو ىت م ؟ب مص + هيوم

 0 م غلا: ةءارقل

 دنا فرعي ىأ هركذ نع
 هلوةك لهامتن وهو قا

 اهنقيدساو كك اودو

 2 .٠ .٠

 اناطيش هدأ ضدقن ) مهسفن |

 سابعنب لاق( نيرقهلوهف
 هطاسن انة هللا ىذر أ

 ىلع هلم ةرخآلاو

 ناىلا ةراشاهضو ىصاعملا ١

 هنرش )ل هيلع مواد نم

 نع ( ني_غثاعلا نوعنعل

 ىدهلا ليبسنء (ليبسلا
 نوشاعلا ىأ ن ويس و)

 ناطشلارين<و ند ريع

 200 م.م نم نال
 اطرشدل ضيق دقو ىشاعلا |

 أ هللال وسر كا هنعىلاعت هللا ىذر ةربره ىل 171 نع ( م ) بيرع نسح ثيدحلاقو أ

 | « شعن مو ل هل هلوق

 ١ هرهظلوب لبقو هباوث 0 هياقع ف مفىأ ه4 نجرلا ركذنع 0
 ١ هلوهن# هيلع هطلستو هيلادعضتو اناطيش اا هلا اطيش هل ض.قن 8 نآرقلان

 ا 0 9 م-ماو

 ازا كاسل ند مو.

 غ امعلا ريوصلا 2

 ىلإ ريع ىقارع دوحاولا

 ااا ىقاعلا " ىلا

 هنبرقو ىثاملا ىأ م هريغ | *

 عادم كلذ لك لاش وةلص

 "5 شت

 هب لمحت (اناطيش هل ضيق 3

 قمل لسس نع (كيتتلا نع) م وُ رسم !(منودصء ) نيطايش :

 ةدحاو ةاساس ىف ناطيشل اهني رقو مدآ نسا ىنعي ا ءاحاذاقح) ىدهلاو قحاب (نودتهم منأ) نون ظي(نوبس<و) ىدهلا,



 ؤه عمجاع (نوعمجم اتريخ)ب ١ املاىف زوفلا نمهعبت امو هللانيدوأ ةوبنلاىأ ( كبرتجرو) هلاعاب اذهو هللاع

 لاو ةمأ سائلا نوكي نأ الولو ) لاقف هدنع ايندلا ةلقررقبام هفدرأ اهرغصو ايندلا ىعأ للق املو ايندلا ماطح
 اققس منوببل نجرلاب رفكي نمل) اندنع ايندلا ةراقل (انلءل) هيلع اوقرطيو رفكلا ىلع اوءمتحي نا ةهاركالولو

 5 552 اهلعاررسو اباوبأ مسويساو 6 ١و نورهظي اهلع ؛؟ نورشعلاو سماخلا ءزجلا جراعمو هضق نم
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 ةنيزىأرخز مهلانلعجو
 فرخزلاو 0 كنه

 زو<و ةئيزلاو بهذلا

 نم افقس لصالا نوكينأ
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 امضعب ىلإ فردحزو ةضف

 ةضفق

 بهذ نم امضعبو ةضف نم

 لاوشإ لد مم ويبل ةضف

 ىلع افقس 1 نا نم

 ديزبوورعونأو كم سنجلا

 ىهو جرعم عج جراعملاو
 اهلع ىل العلا ىلا دعاصملا

 جراعملا لع نورهظي

 ىأ حوط_سلانورهظي

 ام كلذ لكناو) امنواعي
 نا (اندلاةومحلا عاتم

 ىأ الا نعال ف

 ةاركلا غاتمالا كلذ لك امو

 املأر قو هن'ىرقدقو ايندلا

 ناىلع ةزجو ماع ريع

 نيب ةقرافلا ىه ماللا

 ةلصاموةسفانااو ةففغا نا

 ةوبنلا ( كير ةجرو )

 ةنجلا لاشو باتكلاو

 رافكلا عمه امم (نوءمءامريخ) نينمؤلل

 انلمط ) رفكلاةله ةدحاو ةلم ىلع (ةدحاو

 ه (اررسو)ةضفنم ( اياونأ ممويباو) ةضفنم نوقترب (نورهظياماع)

 لكذاو ) ةضفلاو بهذلانم مهل زانمىلا وأ نه هل "ىش لكوابهذ

 نوكي فيكف فرصتالو كلذ ىف انيلع مهلا ضارتعا ال هلا مث رتةملاىف ناصقتل الو |

 ام ريخ 8 اهعبتامو ةوبنلا ىنمي هذه # كبر ةجرو # هنم ىلعا وه ايف فرصتلا |

 ءافتك ا افقس ورعوباو ا

 | لكزاو # ةضف نم لحم ىلع فطع ايهذوا افتس ىلع فطع ةنزو «افرخزو ه |

 ناسنالا نا ىتعي اممدلا هيلا ع عاتمامل كلذ لكزاو © ”ىث لكرم ةسّرل زلا فرخ زلا

 أ عسوملا ف لامكلال ملاعلا ماظن كلد مظل ماضتو تا مهند لصحمف مهئاودو اضعب

 سانلا نوكينا الواو # هنمال اهنم قزرنم ميظعلاو ايندلا ماطح نم © نوعمجي

 ايندلا مهبل منتو ةعسيف رافكلا اوأر اذا رفكلاىف اوبغرب نا الول « ةدحاو ةما

 5 دانا ةراقذع حوطسلا روعي 38 يلع نا جارعم عج ججيراعم ئرقو حرمت 8

 1 0 1 رو ءهصيبقل ايون هت بهو كلوقك ةلعوا لاوشالا لدن زلوم كك : مموبباو

 2 وهو اهةسو افوقسو فيقحملاب | اه ةس ”ىرقو هتوببأ اعمج

 ةضف نم اررسو اياونا ف هي نؤكت اعاع اررسو اباونا م6 وبباو #4 فقس ىف

 ةزجو ممصاع أرقو «ةقرافلا ىه ماللاو ةففخلا ىهنا « ايندلا ةويحلا عاتم امل كلذ

 امو ناعم هل ”ىئرقو« ةيقان ناو اللا ىندع ديدشتلابامل هنع نال ماشهو

 / دئدحومريغل ارسم مدحأ رص ملو ادع دح أ مدخن مللاوحالا لكف مهني 0

 روستف طعن مهضعب مديل كإذاناعف انكلو ايئدلالاحداسف 0000 دف

 ىنعي 6 عا د1 ا 0 ع مهضعب كلع ل للعلا ماوق م 8

 امئدلا نال لاومال نم رافكلا ممحت ىأ # نوما قه نينمؤملل ىنمي 6# ريخ وه ةنجلا

 لجونع هلوق 6# نيدب ًالادبأ قين هتجرو هللا لضفو ضارقنالاو لاوزلا فرش ىلع
 نوبت ارافك مهلك اوريصينأ الولئأ « ةدح ازرذمأ ساننلا نوكأ ال داذ 2

 رافكلا تيطءال قزرلاو.ريكنا نم ةم_سىف رافكلا اوأراذا هيف نويغربو رفكلا ىلع

 سا 0 : 7
 اًههس ممول نجح رلاب رغكي نمل انامل #4 ىلاعت هلوقوهو متنتلل ةديفملا تايبسألا 6

 نودعسن ىعل  نورهظي الع ةهضق نم تاحردو دعاصم ىندي © جراعمو ةضف نم

 ا ازورتس | 0 اسد د ص كلو 'أ محو. و # اعبلع نلوش ر 0 اكلك 31 ءاراسو » ةضحدم عا« اناوأ مول 2-50

 كلذ نه انلملو ى 5 ل-قو بهذلاوهو افرخ : 1 >زو نوكح اهاع # ةضفنم
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 ةهأ ساتلان وك نأ الواو ) ةرهزلاو لالان م ام

 مس ( افقسو خول 4 راي رفكي نمل

 عمو
 تاحرد (جراعموةضفنه) مهوب ءا

 (افرخزو) نومان ( نّوكس اهيلع ) ةضفن

 مملاو (ايندلاةولا عاتم) الا كاذلكامو لو ( كلذ



 مها)ايظعهّدبادنع هت ع ؟زقجح ن مميظعلازأ اوفرعي ملو ه 1 :

 كرش ىلااومكفةرارش اوداز# نورفاكهءاناو رح“اذهاولات#

 نآرقلا اذهلزن الول اولاةو# لوسرلا اورقهساو هءاورفكو اره“ نآرقلا اوعسف هب

 ءاذلاب # ميظع # فئاطلاو ةكم نيتيرقلا ىدحا نم ىا # نيتيرقلا نم لجر ىلع ]|

 قيال مظع بصنم ةلاسرلا ناف ىنةثلا دوعسه نب ةورعو ةريغملا نب ديلواكلاملاو [

 لئاضفلاب ىلحتلاب سفنلا مظع ىعدتست ةيناحور ةيظع ةبتر اهنا اولا ملو مظعب الا |
 0 نوم قع 2 ةيويندلا فراخزلاب فرخزتلا ال ةيسدقلا تالامكلاو

 مهتشيعم مهني |:م-ق نوت © ةوبتلاةجرلاب دارملاو مهمكحن نم نكتو قبه هفراكنا

 نبا نف مهايند ىف مهما ةصيوخ ىهو اهريبدت نع نوزجاعمهو هايندلاةويحا ىف
 ىضتق ةشيمملا قالطاو ةيسنالا بتارملا ىلعا ىه ىتلا ةوبنلا سما اوريدتننا مهل |

 تار ضعب قوف مهضعب انعفرو © ىلاعت هللاند اهمارحو اهلالح ن وكنا | 1

 ل ايرححم اضعب مهضعب نبل # ءريغو قزرلا ىف توافتلإ مهني انءقواو

 فافعسالا وقحلاةدن أعم

 عمل ل حساإل

 نآرقلا اذه لزنال ول اولقو 9 ل>و نع هلوق # ه4 نورفاك هءاناورحمم اذهاولاق ع م

 اوفلتخاو فئاطلاوةكم امهو نيت رقلاىدحا نم هاا ولاملا ريثك م يظع في رشلجرالا |

 5 مظعلا لجرلا اذهىف |

 نيديلولا سابع نءا لاقو فئاطلا نم ىنقثلا ليلايديعنب ةنانكو ةكم نم ةعسرنب ةبتع |

 دع لادلا راكتالا |
 ن< 8 لدن ىلا 2 لاقؤ الثمادهل برض مل و :| سعال نيريدملا ا

 مهاونوكحي ناو مهمكح و مهنا رتغا نم بعتلاو مهلبيه ىل

 ةو.لا ىف مهشدعم مهيب انهت

 اكلاماذهو اريقف اذهو امنغ ا امك دايما! نيب توافتلا اكهانمقوأ نم ىأ هيابندلا |

 ىلعالو انمكح ريرغت ىلع ردّش ملقاخلا نم ادحأن امن اقيعض اذهو ايوق اًذهواكوامماذهو ا

 !متاذو اتلقعم ايندلا لاوحأف 2 ضارتءالانء اوزعاذاف انئاضق نع جورخلا ا

 ةوبنلا بصتعاندابع ضعب صيصختىف انمكح ىلع ضارتعالا ىلع نوردقب فيكف

 امش نم ةلا_سرلاب انيفطصا كيذك انشا ضعب ىلع مهضعإ اناضنا ىنعملاو ةلاسرلاو [

 | قيليال فيرش ميظع ب صنم ةوبنلاب صنم اولاق معا هانعم » مظع نيتي رقلا نه ل>رىلع !

 | لققوفئاطلاب ىنةثلادوءسمنب ةونعوةكع ةريغلا ندنلولا لبق

 | مهأ ل مهيلعادر ىلاعت هللا لاق ىئقثلا ري# نب تيدي فئا-طاانمو ةكم نه ةريغملا ا

 ا هقو اًواَش ثءح اهوءضيف ةلا_سرلا جيئاقم مهيددأب ءانعم 54 37 تجر نوم ا

 / لجر ىلع) هيةناهتسادبف (نآرقلا اذه لزئالوا) لطايلانيمكحمدنف ( اولاقو نورفاكهءاناو رحم“ اذه اولاق) نآرقلا
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 فيكف قزرلاوهو مهلا

 سلا عنق والوشا
 اذكف قّرلا ىف ضعلا ىلع

 عا ركل نقع
 قوذ مهضعب انعفرو )

 ا 0

 1 2 ءاوقأ ضعلا

 ءادم :شضغلاو/ ىلاوعو

 ذخممل ) امدخو ءارقفو

 ( ايرعم اضعب مهضعب

 ل اضعب مهل فرصبأ

 مه وم دجحلا و مهجن وح

 ّق مهورستيو مهنهم ىف

 اوشياعتب ىتح مهلافشأ

 اذه مهعفانم ىلا اولصيو

 نونعي ( اذه اولاق )
 بدك ( رم) باتكلا

 مالسلاهيلعدمم (هياناو)

 ( نورفاك ) نآرقلاو
 | ىوعإ ) - ا_ضعا مهضعب نعمل تاحرد ضءإ قو مهضعإ انئمفرو ٠ ىلا لاقمت

 ىنعي ( اولاقو )نود اح

 مظع لحر ىلع لوش ( مظع نينر ,ةلأن

 باتكو كي رةوبن ىنعي (كي رتج-ر نود-#: مه أ ) مئاطلاو ةكمنم نيتبرقلا نه ىّقثلا دوعسم ىبأو ةريدللا نع دئلولاك
 ( تاحرد ضءإ قوأ مهضعب انمف 0 :دلا ةو.كللاىف) دلولاو لاملاب 6 نانوم-ةيف كير
 دعو امدح ارذتنم ئأ ( ايرخم اضقب مهضعإ دمت ) دلولاو لاملاب لئاضف

 ملح ىلع نآرقلا اذه لزن ) دعوا يكس ةكم.رافكا



 1 0 .ىأ (ار ىتنا ) لاقذا ركذاو ىأ (هموقو هبال مال ذاو نيبذكملا ةبقاع ناك فك

 او لدع موقو لدع أ كعالو لدع لحر لوقت ا كنئااو ركذملاو عملاو ناثالاو دحاولا هلق ىوتسإ

 1 درطق ىذلاالا نودبعت امم ) ه4 2/4 ر#*- لدع ؛ نؤرتشملاو نسضاكا طنطا + تكادؤ لدغات

 ٌْ لاق هناك عطقنم ءانثتسا

 هنا ) نرطف ىذلانكل

 ىلع ىتبش.( ندهيس

 لءجو( اهلعجو)ةيادهلا
 ةلك مالسلا هيلع ميهاربا
 ب ملكت ىتلا دمحوتلا

  هلوقتقو ركذاو 6 مهارب را لاقذاوإل ييذكع ثرتكتالو «© ن نيب ءذكملا ةيقاع ناكتفك | |

  ديلقتلا ندد , مها نكيملنا هوداقيلوا لتلدلابكسعو ديلقتلا نع 1 بك اوريا اذه

  مكيدوبعموا مكتدابع نم ”ىبرب ©نودبعتامم ءارب ىلا هموقو هيبال# مهئايآ فرشا هناف
 ا ءاربو برب 'ئرقو«تنؤملاو رك ذملاو ددعتملاو دحاولاهيفىوتسا كلذاو هبت عن ردصم

 / مهييغو معلا وا عتامزا ىلع ل صتموا عطقتنم ءانثتسا ه#ىتر طق ىذلاالاو ماركو مركك ظ

 . اهنودبعت . ةهلا نم ءارب ىتا ىا ةفوسومامنا ىلءةفصوا ناثوالاوهتلازوديعياوناكملاو ٠

 'ىتادهام ءاروام ىلاىدهيسوا ةيادهلا ىلع ىئتيثيس « ني دهيس هنافوظ ىنرطف ىذلا ريغ
 | #* هبقعىف ةقاب ةلك © ديحوتلاةلك هللاوا مال !اهيلع مهاربالعحو 6 اهاءجوو» هيلا

 ا ىلع هبقعففو ةلك ”ىرقو هديحوت ىلا وعديو هللادحوب نم ادبا مهيف نوكف هتبرذىف
 ْ نم ءاعدب مهنه كرشان م عحرب « نوء>رب مهلعل #9 هبقع نين ىا هبقاعىفو فيقخملا

 0" مالو ف شي رق نم لوسرلل ني رصامملاءالؤه © ءالؤه تمتم لب ف هدحو
 . هناولع مقلب تعتم ئرقو «تاوهشلاىف اوكمهناو كلذ اورتغاؤ ةمعنلاو رمعلاىف دملاب |

 ْ ا عو مهريمعت ىف ةغلابم ةيقاب ةلك اهلعحو هلوق ىف هتاذ ىلع هن ضرتعا ىلاعت

 ' تازحملانم هلاع ةلاسرلارهاظ  نيبه لوسرو # نآرقلاوا حولا اةوعد 6 قمل

 مهتلفغ نع مههنيل # قحلا مهءاحاملو # تايآلاو يم ا دحوتلا نيموا

 © ءارب ىلا هموقو هسال يهربالاذاو ف ىلاعتهلوق # د نيبذكملا ةبقاحناك فيك :
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 ىرطت 2 الإ نوديعت

 ىف ( هبقعىف ةقئاب ةلك)
 لبا دد وب نم مف لزب , فهتيرذ

 ميل اعل) هددح سس : ىلاوعد و

 هارشأ ره لعا( نوهحرن

 د> و نهءاعد عجز مهم

 ! مهارال ىجرتلاو و مهتم

 1 )م هءأبأ وءالؤهت 0

 نم مهو ةكم لهأ قع

 : [ 3 010 . رمعل ىف دملاب ميههاربا تقع

 ىذلا هللانمالا نوديعتامم ًاريتأانأ ءانعم «# ىترطف ىذلاالا نودبعتام ## ”ىربىأ
 5 1 ع كوئودإا 1
 ةلكميهاربا لعحو ىأ اهلعحو 0 هشدملا ىندشرب ىا 0 نيد هس هيأق 2 ىماح

 لازيالف هترذىف ىأ «هبقعىف ةيقاب ةلك »# هللاالا هلال ىهوابس ملكت ىتلا ديحوتلا
 َّك ركام للام وتحري مهلعل 8 86 هدحوب ىلا وعدو ىلا_هث هللادح وب نم مهيف

 نوعحرب رو نيدلا اذه نوعبش 2 لهأ لعل لقو مهاهدحو نم ءاعدب عجر ربا مهنه

 ةرديلا ارعاف ةيملال

 عاهتاو معستتلاب اولغشو
 ناطرشلاةعاطو تاوهشلا
 ىدح ديحوتلا ةلكنع

 نآرقلاىأ( قا مهءاح

 هيلع 2-4 (,لوسرو )

 عضاو( نيسبم ) مالسلا
 تاي الان م هعماع ةلاسرلا

 قحلا مهءاح املو ) ةنيبلا

 ِ ٠ (نيبدكملاة قاع ناك فك
 ,نارقلا ىعا # لأ مهءاح اأو 2 كد 0 وهو دعا تكلا نيب ذكملا ع 0

 «اولاق) 0 ىذلاالا نوديعتامم ءارب ىننا ) مهلا ءاحنيح (هم وقو)دذا(ال فاو | لاقذاو) لسرلاو

 بتءىف )ةتنان (ةبق ةابةلك ) هللاالا هلا ال ىنعي (اهلعجو) هتعاطو هند ىلع ئظفحمش (نندهسءهناف) ىتةلخ ىذلا ىدوبعمالا

 ة ( مه ءابآ آو) ةكملهأ هال عل تاخأ ( تعتم لي) هللاالاهلاال ىلا مهرفكن ع (نوعجرب مهلعا) مههاربا لسن هيذلت ف

 رلاو باتكلا (قملا مهءاجاملو) اهنولعم ةغاب ءالؤها مهلنيبب ( نيبهلوسرو ) باتكلا ىنمي ( قملا ممءاحقتح ز

 ءالؤه ته مل 0 مالسااو ةالصلا هيلع مهارإا كرت يدا كأرسشلا ئم ةيلع مهاع

 ىلعةيوقعلاب مهلجاعأملو ةمعتلاو رمعلاىف دملاب ايندلا ىف 6 ,هءابآ و 8 ةكمرافك ىنعب |

 د وه 4 لوسرو 9 مالسالا لبقو نآرقلاى نعي # قحلا
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٠ 

 اوصعواوبذكلب اولعش لف هوءيطينا ماعنالا اذه قح نم ناكو تا 1 و كيرالا رد

 0 ك1
 -ج

 ير
 لسو هيلع هللا لس ١



 ( هلبقنم اباتك مهانينآما ) مهيلع ىلاعت هللادرف كلذف نيروذعم مهسفنأ | زادجو ةئيشع هوا 6 ريتال هللانا
 مهقلخ اودهشأءريدقتريخاتو مدقتهبفليقو نولماءنوذخآ (نوكسقسه هب رهف) اذهمهلوق لبقنموأ نآرقلا نس

 نمهالو لقعلا ثيد>نمالو نايعلا ثيحنمال اهب نوكست مهلةحاللب ( اولاقلب ) ثانا ةكئالملانا هيفاباتك مهانيت آمأ

 مؤت ىتلا ةقيرطلا ةمالاف دصقلاودو مالانمىهو مهاندلقف نيدىلع (ةمأ ىلع انءابآ اندجوانا ) مهلوقالا عمسلا ثرح
 م ةيرقىف كلمقنم انلسر رأام كلذكو) ناري ايه وأ نودتهمل ةلص فرالا ( نودت ع مهراثآ لمألاو )دضخ

 نوبحالف نت رطب أىأةمعنلا مهتفرتأ (فرخزلاةروس ١) نيذلامهو اهومعنتم مه عزت ىأ (اهوفرتم لاقالا) ىن

 لبق نم 0 نم !باتك مهانينآ ما ل لاقف لقنلا ةهجنم دنس ,هانوكينا راكتا ىلا

 باتكلا كلذب 6 نوكسق-م هيرهف 9 هولقام ةحض ىلع قطن مهئاعداوا نآرقلا

 مهل ةحال ىا #* نودتهم ,هراث 1 ىلءاناو ةما ىلعانءابآ اندجو انا اولاق لب » نوكستم |

 ةقيرطلا ةمالاو ةلهجلا مهئابآ ديلقت ىلا هيف اومتج امناو ةيلقنالو ةيلقع كلذ ىلعأ]

 ( هالملاو تاويشلاالا

 نيدلا قاث. نوفاعيو

 انءابآ اندحو انا)هقللاكتو
 مهراثآ ىلعاناو ةمأ ىلع
 ةيلست هذهو ( نودتقم

 هبط سمعي همس وعم مووت جلت لذ

 0 : ٠ مالا اهيلع نوكي ىتلا ةلاللا ىهو رسكلاب تئرقوءهللا لو>رلل ةلحرلاك مؤت ىتلا
 ) و هيلع هللا ىلص ىنال

 3 اهوفرتم لاقالا ريدن ئم ةيرق ىف كلبقنه انلسراام كلذكو ف ن.دلا اهنمو دصاقل ائا
 ءادنءأب اللا ديل نا 3 2 1

 1 | هودلع هللا لصهللالوسرل همابق * نو لاهم مهران ىلع اناو هنأ ىلع انءهابآ اندحو انا

 مم اش (لاق) مد 7 0 98 3 , 0
 صفح و ىااش (لاق) مي دنس مهل نكي ملا_ضيا مهيمدقم ناو ميدق لالض كلذ وي ىف ديلقتلا نا ىلع ةلالدو

 - ا 1 3 0 نع 7 ا بحو نايراعشا نيفرتملا نماصخ و 5 ص

 3 00 5 ا متجول هاا نومتتا تا ماب هيلع 5 امم ىدهاب كت دولوا لق و ديلقتلا

 كسا ل نبأ نومها ند

 انا 0 ندم ا 0 |
 واف ] دابا ندنرد 5 رظناف## لاصئتسالاب 7 مم امتنان |

 نماياتك مهانين ]مأ © هللا تان ماو ثانا ةكئالملانا مهاوقىف نوبذكي ليقو اهتدابعب || ظ

 < دج يحفل ا م هنت لال 7,« سم كاع صدا اهانه اح لم
 دمع

 اا ( نورفاك مقرا
 عامل مه[

 ناواش بأ نيد ىلع نوت 0 97 ع ع 5 3 03

 نودح ايما 0 ناوكس ل هلل م9 3 هللأ ربع اودع ناب نآ رقلا ليةنمهىأ » هلق ا |||

 1ع مهانيقاعف ) ممايمةتناو) ]ا ١ م راثآ ىلعاناو كي ةلمو نيدىل اع ىأ 4 ةمأ ىلع 56 1 5 >وانأ اولاقلب 9٠ هيقاع | ْ

 . ع م 3 5 *

 1 ا م ع يعزم مهديلشو مبا ع عا رباب نيد 4و مهل ناي مهمأ قع * نودتهم ||

 ند 2 :رد قى كلف ْن م 2 اسرأامكلذك و ىلاعت هلوش ةلاقملا هاذهلاو انف مهريغنا 0 ا

 أ لعاناو ةمأ ىلع انآ اندح وانا © ١ اهؤاسؤرو اهؤاينغأىأ 6 اهوفرتم لاقالا ريذن ا

 ١ ا 9 2ك نيس 6 4 ىدهأي منج اوال 8 دع » نودتقم مهراثآ ا

 1 راظناف مدد نورفاك د. متاسر أع ١ و هلا 01 وابش نأ ونأف مي انآ هيلعمتدحو |

 ِء 0
 ىده او ىده اوهاع انيمح '

 مهرأرمدأ ىلع هوووحس

 ا 7 1 3 دمحاي ال اولاق هللاتام ةكمالملا نا نواوشوهنم 5 0 6 تاكل 0

 (نودتهم) مهلاعأ و مهيد ىلع (مهراث ] ىلع اناو) نيدلا اذه ىلع ( يا لع ال ار ال واق لب ) ههقالاقن ندلإ

 فوم ىن نم ( ريذن نه ) ةيرق لهأ ىلا (ةيرقىف كلبقنم اناسرأ ام) كموق لافاك ىأ اذكع (كذكو) نودتقإ
 0 (مهلاعأو ميد لع ( مهدات مك ١ اذه ىلع ( دم 0 انءابآ و 0 0



  عيئق 77

 . . حامد - د 4 -( 1 1 5 .٠ 0 2 ع .

 اريغنم كلذ نولوشن مما ىتعإ م مكب ادهو (مهقلخ اودهشأ) دالولاو ةيدوبعلا نيب داضنل ذاكعلا لها عم جالا ىف

 ةواوش ما ىف مم مكج نع هب اوطاحأ الو لالدتسايهيلا اوقرطتالو كلذ معملا مهرطضي مل هللا ناف ع ىلا مهلوق دينا

 لعلاب حوت خا نع هناوطاحاالو لاذ نسسان هيلا اوف رطتال و كلذ !عىلامهرطضي هللا ناف عىل امهلو فدا دمتسلا نا ريع نم كلذ

 (نولئسيو) مهتثونأ نم 21 الملا ىلع ا . اودهش ىلا (مهندا عك ةدهاشملا ٠ نءاورب ىتح مهقا> اوذهاج ملو

 5 لا ىلاعت هللا نا ىف 3ك لإ هده رهاظب دل 2: تقلعت ةكئالم ا ىأ ) مهاب ديعام نوزلا ءاشول اولاقو ( دعو ادهواهنع

 1 اولاق ثيح مانصالا ةدابع كرت مهنه ءاشامو رفكلا مهنه ءاش هللا نأ اوعدا رافكلا ناف ناعالا ءافلاعاو رفاكلا م رفكلا

 - ىلاعته هاو مانصألا ةدايعاتم ا كالو اهمدابع نع مك مانصالا ةدادع كر امه ءاشوأ 00 هان دنعأم نجرلا ءاشول

 / مهنال ءند) لوقملا (كلذب مهلام) -6 55” ز- هلوقب مهداقتعاو ( نورشلاو سمكا ءزجلا ) مهلوق مهيلعدر

 0 1 قوبذكيعأ(ةوصرخالا

 اودارأ منان دنعتي الاىنعمو

 اولاقو ا-ضرلا ةئدثملاب

 لعل كادب ضربملوا
 امدابعنع انعنلوأ اني وقع

 " اذاو دار ,طضأو رهق عم

 | هللا ىلع مهم 1 او ل لكل ١ 901 وهو مملعشب ع مهلاقم هنيصت رخآ رفك |

 دنع بوةعيو ماع ناو نايزاحتلا ارقو ادشع ىئرقو ءاقنص مهسخاو اأر مهصقشا |

 قلخ اورضحاد# مهةلخ اودهشا و 3 عملا 7-3 وهو اثنا ئرقو «مهافل ز ليشعا لع |

 | مفانأرقو هرم مك مول مسج 000 امم كلذ ناف انانا مهودهاشف مهابآ 4 |

 | تتكتس و امهنيي ةدع 1707171 ا ْ

 و ةمايقلا وب ابنع ىا « نولأسيو # ةكئالملا ىلع اهب اودهش ىتا # مهتداهش '

 | "تانسلزاو رج هتاناىهو ماداهشونونلاو ءايلاب بتكتسو بتكمس ”ىرقو هديعو ظ
 مدع ءاشول ىا © مهاندبعام نحر رلاءاشول اولاقو »© ةلأسملانم 0 ةكئالملا نهو

 ' ىلعوا 0 ييلا عسا ىلع ةدابعلا م دع ةئيشم قش اولدتساف م هان دنعام ةكئالملا ةدابع |

 اهنيؤآ ناك ارومأع ضنب قلع 00 ضب حجرت ةئيشملا 7 لطاب كلذو اهسح

 ه6 نوصرالا م كر لعنم كلش مهلام» لاقف مهلمح كلذلو هريغوا ناك انسح

 هّوحو ىدداامل هناك ىوعدلا لصا ىلا ةراشالا نوكت نازويو الطاب المت نواح

 هر زخم مث لقعلا قيرطنم رع اهب مهل نوكينا ىنن ةغيز زملا مهتهبش ىكحو اهداسف

 كاذاودهشنلىأراكتا ماهفتسا اذهو اوةلح نيد ىهقلخ اورضح ىا أ ,عةلخاودهغأ

 اولاقاللق اهنعىأ 6 نولثسي 0 هللاتانب مهنا ةكن الملا لعىأ 4 مهتداهش بت 2

 | اًسايآ نم انعم“ اولاق هللا تانباجلا مكي دا لاقفإسو هيلعدتلا لص ىنلا مهل أس لوقلا اذه

 ةرخ ”الاىف اهنع نولئسنو ممداه-ش بكيس ىلاعت هللا لاو اويذكيمل مها داهشن ن و

 انيوقع لحتا ملاعاو مانصالا ليقو ةككالل ىنعي ©« رهان ديعام نجرلا 0 ول اوناقو 9#

 ايف ىأ« ملع نم كلدي مهلام 0 مهيلعادر ىلاعت هلا لاق كلذانم كك رئاهايا ادا - لع

 انه ىضر هللا نأ مهاو ف نوذاك الا م ا ى! « نوصر ىلا مها .نا و 0 ا

 كلذ ىّكر دف كلذ لءش

 هلوش م4يلعىلاعت هتلادرف

 ةيالازع نم كلذ مهلام

 ءازهتسال اوقلا اذهاولاةوأ

 مهذكاف اداقتعاو ادجال
 ثيح مهلجو هيف ىلاعت هللا

 ا اون مل
 طنا م-هنع اربع

 ا و ةمئطأ امتلاء

 نكلو لآلاف

 الامان اهو هللارعدكا

 كيذكو :نييم لال
 دهشن اولاق ىلاعت هليالاق

 هلباو لاق مث هللا لوسرل كنا

 ان داسعب رق 0 مهرايتخاب اولعف اف مهلة هلشم | اوادحو داقتعان 2 هولوشب مل مال نوذاكا نيةفانملان ناك هشبل

 كلذ نولوش امابآ نم انعمم نكلو دخايالاولاق همي نك اسس

 0 0 07 دنع (نواتسيو) هللا تان ةكالملانا مهتلاقع هللا ىلع بذكلاب (هداهش نتكت ”س) داي هللالاقف

 هللالاق اًناآ نم اذه انعمس اولاق هللاتانب نهناو ثانا نها مكيردباف لاقالا واق متدهشأ هللاتانب ةكئالملا اولعح

 نورا اناهحول 1 نجرلا ءاشول 0 ونب ( اولقو ) ةمايقلا ا نواكسيو 9 اوملكتام ىنمي معداهش 8

 ةح نم( !عزم ) نولوقي اع , ( كلدب مهلام ) ميدايع نع انينيملو ممدابعب انعأ أ نكلو ءازهسا (مهاندبعام)انفرضو
 هللا ىلع نوبذكي ( نوصرخم الا ) مهام م نا ) نامبالو



 0417 دول

 فرار

 أ رح دإ 007 اومن | 1 ثح مهنأش ن .ه تاو راكن الا ماى ةدملا 6

 سل اح هاقواخع نم هلاولعمح ىت>

 سنجاب © الثم نجرال ب رضاع مهدحا رشب اذاو 9 لاقاك هن مهغدتشا ام مهدحأ

 ههحوراص 5 أد 2 هي ولظ 8 دلاولا ل نا او دبال دل واذا الك هاج ىذلا

 رب اذأ ثرحن مهلا هايشالا ضغءباو مهل ريتحا م

 هداوسمو و "ىرقو روكا ُّى ا نينا فيردثو 0 ا لع تالالد

 4 ةيللاىف ع ندهوا ب اري تدقو ةلج دوسم ههحوو رشملا ريض لظىف نا ىلع

 دما ىو 1
 ًاشانو ع رو ىبريىا ب صفحو اككلار ةزج ارقو تنارع يك هعنعال

 # اانا نجر لادابع,هنبذلاةكئالملا اولعجو ف ىنمع ءالاعوءالعوءالعا كلذ ريظنو هانمع

 هيلاريغ ةفاضاو نبع قاعتم ما نموا ىاربخلا فوذحم

 داولانال اش ن+رال هلعح ىذل ننلاعأ هي الثم نور ال ب رضاع م 5 رشب اذاو

 هلليقاذا مهدح أ نامهلاح نمو تانبلا هيلا اوين مهلا ىنعملاودلاولاسنجنمالا نوكيال

 اانا تقلا نكي نارك رظيفلاو نزحلانم ىأ « مظكوهو ادوسم ظدهجو
 317 ١١ تلاقف ىتالا هذ تدلوهتلا ها تدب رعخف

 ايلي يذلا ثيملا ىف. لظي. «. انيتأيال ةزج' ى ألاف

 ايها ان نما عتانلا نقل 6 انينبلادلنالنأ نابض
 انيق رادتقا ىذتر ةمك * انيطعأ امدحاناعاو

 تحاتحااملاماصق الواو هتفصةمومذملا ةفصل اذه نم دلولا نم نحرلللءحوأ ىنعملاو

 4 ماص+ناقودو وف هاوقوهو رخآ هج وءاهلاح ناصققن نيب مث ةيلملاب اهسفن نييزتىلا
 ةداتقلاَ اهلقع ةلقو اهلاح فعضل كلذو ةححلا نيبمريغ» ةيصاخلا ىأ

 اومكحو ىأ « اواعجو هيلع ةصحلا تماكتالا ابعت ناار 0

 نانا انجح ا لع دنع كو # داع مهنذلا ةكئالملا 9 اوتبنأو

 روك
 تينا

 27 هع اخ و اق )

 )نأ (0ثنحرا)ف واع(
 ةيدنع ىأ ىاشو قدهو <41

 رب ) ميلم ىي د>ا (ممدحأ رثياذاو)

 | ةاداحملاىف #4 ماصخناىف وهو ف تانباا ىنعي ةنيزلاىف ىبرتينم دْمئاوا هل اواعجوا ىا

 | ادتيم نم نوككلا زوحو ىأرلا فءضو لةءلا ناصقن نم هيعدب الررقم » نييمريغ 39

 ا راض «ههحو لظول لامه لوقوهوافسأو اظرف ههحو ديرنو معاتني كالدلودق

 ١ 0 ل 5 1 هنال 7 ا نسا نجرا 0 5

 8 0 عما هللا

 وووججل

 م ١

 ا

 ؤ
ُ 

 0 ا د ا ا تا ا مجد: هت هاا ما اوشا 1018 63 ا الاخ ال 1 هك لج لل حن لن هج م طنا حسام

| 

 دع معتم

 كاتس

 ا ١
 1 ةمعنلاو ةنيزلا ىنمي © ةيلكاىف  ىلرتي نمافأ ىدير# اقم نموأ# لجو معدلك ©

 هده نم دل ولان م منجرلل

 هتفص ةمومدملا ةفصلا

 ىأةمللاىف أ شن هناوهو

 وهوةمعنا|وةنز : ,اقىبدتي

 موصخلا ةاثاكع ىلا جا

 7 0 - ناك لاعرلا ةاراخو

 الو ناس 7 هدا :عسدل نيد 000

 فعءضا كلك نع ناب 1

 لتاقم لاق نفلاوبقع

 قانوالا اولا م اكتنال
 لعح هةناهقو [هيلعتسحلاب

 ايل ني ةنيزلا قعاشتلا
 باتو 3 0 حرلا ىلعف |

 ىوقتلا س
 ىنهملاولحلا بوهئهنمو

 ةيلحلاىف شن نم اواو أ
 لحو ع هلل تانءلا ىندي

 ىلعو ةزجاشش

 أ

 أملب م نس زييوكلذ

 صفحو
 0 اوعمج نحو فد ىئ

 كلذو تارفكثالث ,هرغك

 دلولا هللاىلا اوسسن م

 نيءوتلا سبأ هيلا اويسنو

يدر مل ةكش الا ٠١ نهم واءجو
 ن

 اوعحو) 24 اوفخم- اف

 ٠ داع مم من ذل ذلا ةكع الملا

 مهوعت ىأ (انانا نجح

 نراهم شالا
 _مزلأوهو دبععج دابع دار يكد 2

 (مظ 1 و ادوسد ههحو) 71

 ( ةيللاىف ) ىبريو , ىدغي ا نموأ ) م سال نوضرتالام هلل نوذرتبأ هفود ىف ظيغاا ددرت# بوركممومخم

 غش فرك نهلثذ ءاسنتلا نهو ةعجا تأ ريع (نيسريغ ) ) مالكلاف ( ماصخلاىف وهوز ة_ضغقلاو بهذلا ةياح

 هللاثان ( اننا نجرلا داع مه نيذلا ةكتالملا اولمحو ) هللاتانب ن 55



 مهبكس ع رخآ امدلا بكا ايه موكر دنع نورك د لبق داعملاف نوءحارل ( نوياقتملاشر ىلا اناو ) فيعضال

 كدا لادةبادلا ىلع ىوتسا اذاذ هللامس لاق باكرلا ىف هلجر عضواذا ناك هناإسو هيلعهللا ىلص ىننلا

 ماك اءزوللا)

 نءوةزانطاوهو

 ىذلا ناك لاح لك ىلع

 | اولاقو انالث للهو انالث

 لاق ةنيفسلاىف بكر اذا

 اهاس سمو اهارع هللا مس

 حو محر روغغل ىبر نا
 نامماولاةواويكر اموقنا
 ةباآلا اذه انلر خم ىذلا

 ةقاب ىلع لحر ميو

 ىلا لاقف الازه كرحتال

 اهنم:طقسف هذيلا نرد

| 
 أ

 ىجذي و دقن ءتقدناواهتبول

 لقاملا وكر نوكيالا
 رامتعالل لب ذذدلتلاو هزئتلل

 كلاه هنا هدنع لمأتيو
 الإ بذلقتمو ةلاحم ال

 هلاضق نم تلفنم ريغ هللا
 (ًازجمداب ءنمدل اولءحو)
 مهمأ اس نئلو هلوش لصتم

 قلاخ نع ء ماس نئلو ىأ
 نؤرتعل ضرالا وتاومتا

 كلذ مم كل اوامحدقو هن

 د 5 نس كالا
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 0 تانك ءهلملا| ولاق

 :أ مهلا هدعبانعوط|و اذه انرقس ! 

 5و نولقنا هلوق ىلا ه5 29 .زؤح اذه انلرحمم .4!نورشعلاوس

 ىمظمااةاقنلاو لقتتلل ب وكرلا نال كلذ هلا ستاوزوعحارىا * نو.لقنمان رمل !ا اناوو»

 ءاهالدعتسو هنع لفغي النا اك ارا قيليف رطخ هنالوا ىلا_ءئدللاىلا بالشالاوه |

 هل اوامجدقوىا مهتلأس نلو هلوقب لصتم 5 أزج هدابعنم هلاولعحو 9 ىلاعتدتلا
 ىمس اي أزج هامس هلعاو هللا تاني ةكالملا اولاقفادلو هدابعزم فارتعالا كلذ دعب
 ”ئرقو هاذ ىف قحلا دحاولا ىلع هتلا_ثسا ىلع ةلالددلاولا نم ةعضب هنالا_ضعب

 هللاىلا دلولا ةيسأ كلذ نمو نارفكل | رهاظ < نيبهروفكل ناسنالا نات نيتعب زج

 هك نينبلاب كافصاو تانب قلخعام ذختاما هنأ ريقحتلاو هب لهمجلا طرف نم اهنال ىلاعت ظ

 امهنع هللاىضر رعنبا نع ( م )) داعملاف نوفرصنملىأ © نوبلقتملثبر ىلااناو ف
 ىلاعتهللادج رفسالاج راخ هريعب ىلع ىوتسا اذان اك ملسو هيلع هلا ىلص هللالوسرنا

 ار ىلااناو نيئرقم هلا_:ك امو اذه انل رغم ىذلا نامعس لاقمث ثالث ريكو حسو

 ١ نوه مهللا ىضرتام لمعلا نمو ىوقتلاوربلا اذه انرقسىف كلأسنانا مهللا نوبلقنمل
 | ىنا مهللا لهالا ىف ةفيلكلاو رفسلاىف بحاصلا تن

 ا عجراذاودلولاو لاملاو لهالاىؤ تاقنملا ءو-ورطظنملا هب كور فسلا ءاثعو نه كيذوعأ

 || هتدشو هبعت ىنعيرفسلا ءاثعوهلوق نودماحانرلنودءاع نوساتْن ومآ نوفدازو نولاق

 / دوعي نا فللذو عجرملا بلقتملاو نزحلا ةباكلا باقنملا 2 رظنملا ةباكو هتقشمو

 ١ تدهشلاقةعيمرنب ىلعنع كلامأ لسا هن زحام تتار انئك اننؤحب هرفسن

 | باكرلافهلجر عضو الف اهيكريل ةبادب ىتأدقو هنع ىلاعت هللاىضر بلاط ىبأ 8
 نينرقم هلانك امو اذهانل رسىذلا ناه- هتبدخل ا لاقاه رهظ ىلع ىوتساالف هللا مسب لاق

 | لاق مث تاسع ثالئربكأهللا لاق مث تام ثالث هتلدملا لاقمث نويلقنمل انير ىلااناو

 تلقف كه مث تنأالا بونذلا رفغيال هناف ىلرفغاف ىسفن تملظ ىنا كناحمس
 تلقف تاعفاك لءف ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأرلاق ككحض مب نينمؤملاريمأأي

 ىبونذ لردع بر لاقاذا هدبع نه تمل كب رنالاق تكوض 2[ هللالوسراي ا

 ىلاعت هلوق #4 بيرغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرخأ كريغ بونذلارفغيال هنا |
 | ءزجداولانال هللاتانب ةكئالملا مهلوقوهوادلو 5 ًأزحهدابعنم هل اولعجو 8 |

 0 ىأ نيبمروفكل ناش ل 1نأ و | و اودع انعاوح ىنعمو كالا

 مبرذت أ لوق خب مبوتو ر كالا يفت اذه # تان قلخامذختا مأ 0 هلع ىلاعت هللا عنا

 نينبلاب 9 عملا ىأ « مكافصأو  تانبلا هسفنل |

 © اذاو ) مها وىندالا ةلزمملا هسفنل راثحا هنا اوعدا ثدح ماش ن مالو , مهل المي راكن الل : كيلوت
 ادلو 5 ,ج)ةكئالملا نعي( هدامعع ندد ١ اوفصو(ا ولعحو) توالادعب نوع>ار ) نوم مدل

 راتخا ( ذختامأ ) كلارا بلير دولا علب 0 0



 ءاعملا نم لزن ىذلاو ) كرافسأىف اودت,متىكل ( نودتبت مكلمل ) اقرط ( البس اهيفركل لءجو ) رارق عضوه ئىأ اداب
 ةدابهب ) دارملاب بطاخملا ملعلرابخالاىلاةباغملا نملود_ءانييحاف(ان سقئاف)دالبلا هيلا جاتحيودابملاهعماست رادقع (ردقب ءام

 فقودةوهتفصىذلانال ميلءلا ىلع فقوالو ىلعو ةزيزود رشا روق نم ( نوحرم كلدك) انيمي (ام 5

 فيكف روبقلان م جارخالا نوركتي مهمنال رافكلا لوقمنم تسيل فاصوالا هذهنال ىذلاوهريدقتى عمتاحوبأه لع
 لعجو اهلك ) فانسالا( جاوزالا قلخ ىذلاو ) ثعبلا واكتا ىف مهيلع ةحح ةياآآلالب نوجرْخت كلذك نولوش

 اوبكروكلفااىفاوبكر لاب 4 فرخزلا ةروس ل هنويكرت ىأ ه4 29م زؤح (نوبكرتام مامنالاو كلفلا نم ىلا |

 ىدستلا باق ماسنالا 1 لوا رسام ىلا اودتهت جل 4 نودتهت كلم لف اهتوكلست الساهيف كل لمجو# |
 رضيالو عفش رادقع # ردش ءام ءامعلا نميلزنىذلاو ِِش كلذىف راظنلاب عناصلا ةيكح

 / « كلذك ف ناكملاو دلما ىنمع ةدلبلانالءريكذ توءاغلا هنع لام# ايم ةدلب هءان رسشناف 9»

 ' ىنادكلاو ةزجو صاع نبا ًارقو كروبقنم نورمتن © نوجحر خت ف راشنالا كلذ لث»

 تاقولخلا فانصا # اهلك جاوزالا قلخ ىذلاو ءارلامضو هانا مفي نو>حرخن ١ ا

 هسفنب ىدعتملا بيلغت ىلع هنوكرتام 6 نوبكرتام ماعنالاو كلفلا نه مكل لء>و وف |

 هل عونصملا ىلع بوكرال قولخلاوا ةنيفسلا ف تيكرو ةبادلا تيكر لاقيذا هريغب ىدعتملا |
 همجو نوبكرتام روهظ ىا : هروهظ ىلعاووتسنل © لاق كلذإو ردانل ا ىلع بلاغااوا ا ١

 نيدماحاوب نيفرتعم مكبولقب اهوركذت هيلع متيوتسااذا مكبر ةمعن اوركذت مث و ىنملل |

 نرتا نم نيةرط» © نينرقم هلا_:كامو اذه انلرحم“ ىذلا ناحم اولوقتو #املع |

 ٠ ديدتلاب 'ىرقو فيءضلا ةنيرقن ركل بعصلاذ ادت رق هدحو هلصاو هقاطا اذا”ىثلا ا

 هللا مس لاق باكرلا ف هلحر ا اذا ناكها مالسلاو ةالصلا هياع ةنعو دحاوىنمملاو ١ ش

 هلوقىلا اذه انا رم ىذلا نا لاح لك ىلعههدخلا لاقةبادلا ىلع ىوتسا اذاف | ٠

 لءحو © قالا ةحارلانم اهيفام ةرثكل اداهم ضرالاىممب كلذلف ىصلا ةحار

 ىذلاو» كرافسأىف دصاقمىلا ىنمإ «نودتم مكلما © ارطىأ « اليساهيف ىلا |

 ميكلهأ ىتح حون موق ىلع لزنااىال هيلا مكناحاح ردقن ىأ « ردنءام ءاعسلانم لزن [
 رطملاب ةتبملا ةدلبلا هذه انييحأ اك ىأ اتم ةدلب ط رطملاب ىأ هك هبانرسثناف 8 |
 5 4 اهلك جاوزالا ٌقاَح ىذلاو 9 ءايحأ روبق نهئأ 7 نو>ر كرذك » ا

 نع هزل درفااوهو جوزوهف ىلاعت هللاىوسام لكنا لآ اهلك عاونالاو فانصالا ا

 ىنعي « نوبكرتام ماعنالاو كلفلا نه مل لءحو 88 ةيحوزلاو دادنالاو دادضالا !

 ةمعن اورك دم ب مامنالاو كلفلا روهظ لعىأ 6 هروهظ ىلع اووتسنل # رحعااوربا ا ىف

 ىذلا ناحمس اواوقتو رملاو ربلاىف بكرملاريصشب ىنمي# هيلع متيوتسا اذا مكبر

 نيطباض ليقونية.طم ىأ  نيئرقم هلاتكامو © اذهان لاذىأ « اذهانل رضع
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 ىلع هنوقل ةطساوريفب

 ف ةطساوب ىدملا

 ىلعاووتستل ) هنوبكرت
 روهظ ىلع (هروهظ
 كل_فلاو_هو هنو.كر ئام

 (اوركذت 2 ماعنالاو

 اذا مكر ةمعن ) مكبولش
 ) اولو_ةلو هماع منيوتسا

 ىذلا ناهس ) مكتتسلاب
 ا2للذ( اذ_ه انار غم

 هلاتك امو) بوكرملا اذه
 لاش نيةرطم ) نينرقم

 ةئاطأ اذا “ثلا نرقأ

 هن رقءدحو هن رقأةقيقح و

 ةئشرق نوكيالبءصلانال

 (البسا يف ركل لعجولاشارف
 يكل (نودتم كلما )اة رط
 ىذلاو ) قرطااب اودتمم

 ارطم ( ءامءاعسلا نم 1

 نازل اب مولعم (ردش)

 رطملابانيبحأ (هنان رشنأف)

 تاينال اناكم (اتيم ةدلب)

 اذكه ) كلذك) هبف

 ( اهلك )فانصالا ( جاوزالا قاخ ىذلاو ) رطملاب ضرالا انييحأ ام روبقلا نه نوجرختو نويحت ( نوجرخت )
 ىذلا ( نويكرتام ) لبالا ىنعي (ماعنالاو)ر علا ف نفسلا ىنمي( كلفلانم ) مك قاخو( مكل لء>و ) ىثنالاو ركذلا

 لع هيلع متيوتسا اذا ) اهريوسب (مكبر ةمعأ اوركذنمث ) لبالاىنعي ماعنالاروهظ ( هروهظىلع اووتسنل) هيلع ن ويكرت

 (نينرقمدلانك امو) لبالا ( اذه انارمم ىذلا ناهس اولوقتو ) مكل اهرصمو اهروهظ



 ىدم متكنال ) مكلا) ءارفلاهلاقاذكهنعت رعأ ىأ هنعتب رض لاق هنالردصلا فالخ ىلع اردصمنوكينازو# وركتع

 مااعوهو تح ىنفوف كل تاع تنك ن اريجالا لوش اك هّتوبثل قةمقملا مالا ةصب لدملا نمردصي ىذلا طرمتل باب نموهو ةزجو

 ) كلدب

 ق ىن ند 5 وا و ١

 نم ريتك ىأ ) نيلوالا

 كبد نكىلااناسرألسرلا

 اوناك الا ىننم مهتاامو)
 هلال( نزرتجي لا
 ىأ ةروشم ةضام لاح

 ةماستهدهو كلذ ىلع اوناك

 ههوق ءازهسا نع 0

.8 5 
 (اشطب منمدش انكلهاف )
 نيفرسسلل ري_متلاو زعرع

 هيلع هللا ىلص هللالوسرملا

 ىعمو )ممع هربا ل

 عضوم ريغىف نآ رقلا ىف
 مهلاحو مهصق 0

 0 اس
 دعو اذهو لثملا راسم

 هيلع هللا لص هللالوسرل

 نكاو) مهاديعوو ملسو

 ضرالاو تاوءكلا قلخ

 ركل لءج ىذلا ميدعلا

 هريعوىفوك ( ادهم ضر ًءوىفوك ( ادهم ضرالا

 متنكنا ( الو م |

 متنك ناب ( نيفرسم اموق
 نونمؤتال نيكرشم اموق

 . ةلالضلافدحلا نيزواحم ةلاهجلا 4 57١ اح ىف نيطرف»م 4!نورشعلاو سهام اءزجلا) ( نيفرسماموق أ . . : 3 ١

 متتك نالىا « نيف رسماموق متتكن ا » هومهفيل مهتنا ىلع نتاقكلا لانا

 رسكلابنا ىئاسكلاو ةزجو عفان رقو مهنعضاىعالا كرتل ةيضتقم ةلع ةقيقألا ىف وهو

 ليلد اهلبقامو مهل الاهجمسا كوكتملا جرتع ققصحال ةحرخع ةيطرش ةلمخلا نا ىلع
 « نؤزهتسي هب اوناكالا ىننم مهيتأيامو نيلوالا ىف ىننم انل سراكو  ءازجلا
 هني اشطب مهنم دشا انكلهاذ وظ هموق ءازهتسانع سو هيلع هللا لص هللالو -رلةيلست

 ىضمو ُِ مهنع اري لود سرا ىلا مهذع باطملا فرص دنا نيفرسمملا موقلان م أ

 لثع مهلديعوو لوسرالدعو هيفو ةببجعلا مهتصق نآرقلاىف فاسو © نياوالا لثم
| 3 6 

 | نهقلُخ نلوقيا ضرالاو تاوعسلا قاخ نم ميلا نُألو »© نيلوالا ىلع ىرجام
 | مازلال اريرقت هماقم ميقا الاجا هيلع لداموا مهلوقم مزال هلسعا © مملعلا زيزعلا
 ١ هتفص نم ىذلا وهو رخآ مضاوم ىف مهنع يك امدهتلا اولاق مهناكف مهيلع ةحجلا
 | مكل لمج ىذلا # فانئكتسا هدعبامو مهلوقم نوكينا زوحمو تافصلا نه درسام
 فاللاب اذاهم نينف وكلا ريغ ًارقو اهبف نورقتستف # ادهم ضرالا

 اموت متكنال ىأ © متتكنأ  ىلاعتهاوقوهو ناعالا متكرتو كرفكىف مقرسأ

 هدر نيح مفر نآرقلا اذه ناكول هللاو ةداتق لاق كلذ لعفنال ىنعملاو 5 نيف رسم

 | مهاعءرركفهتجرو همركو كن اهب كاع لحوْنع هللازكلو اوكلهل ةماآلا هده 155

 نيض رعم ىأ نيك اص مايا رك ذب مكتع برضنفأ هانعم ليقو هتلاءاشاموأ ةنس نيرششع |
 مكر تنفأ ليقو نوظعوتالو نوعدتالف ايل مكتعركذلا ىوطنفأ هانعم لبقو مكتع |
 ىن نه مهّنأي امو نيلوالا ىف ىن نم انلسرأ كو # مرفك ىلع مكتاعن الف |

 | ةيلست هيفو كب كموق ءازهسك ىنعي *# نؤزهتسي هب اوناك الا
 ةوق كموق ند ىوقأ ىأ 34 اًشطب منمدشأ كك 0 مل--و ةيلع هللا ىلص ىبنلل ا

 رفكلا َّى اركلك شرق راثفلا نا ىئنعملاو مص ىأ » نيلوالا لم ىعهو 2

 ىزخلان م نيلوالاب لزئام ليه م لزيينا او رزولف مهلبق ناك ند كاللسم بيدكتلاو
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 نم م كموق داب اان نللوىا 7 معااس ناو 2 لحوْنعهلوق 0 ةبوقعلاو 51

 ىلاعتهللاناب اورقأ مهنا ىنعي © مياعلا زيزملا نهقالخ نلوقيل ضرالاو تاوم-لاق اخ |
 - 5 ع .٠ .٠ هَ - 2 ٌ .٠

 ىلع هردو اوركتأو هديغ اودع كلدب مهرارقا مهو هلعو هب زعب اورئأو امهقلح |

 ىذلا 8 ىلاءتلاقف هتاعونصهرك د هسفن ىلءالاد ىلاعت دما مث مهلهج طرقل ثعبلا

 عضومدهملاناكامواب عافتنالا نكت ةنكاستفتاو ءانس ادهم ضرالا كل لج | لل شرع
 « ةحار ) (مهينأيام و)لوسرالو باتكآلب مهكدتن ف نونم قيال ممناانطع دقة يضاملا مئالا ف (نيلوالاف) دياي كلبق( ىن

 ىضعو)ةعنمو ةوت(اشطب)ةكم لهأ نم(مممدشأ نكلهأف )ىتاابنؤوزم(نؤزمتسي) ىنلاب (هياوناكالاىننم ) نيلوالا ىأ
 ا رافك (ناوقيل ضرالاو تاوءسلا قلخ نم) ةكم رافك( مهنل ا سنن و)لس رلا مم ذكتدنع با ذهل اي نيل دالإ هل (نلوالا ل“

 ا ( ادهم ضرالامكل لعح ىذلا ) قلخ متنءللا لاقفهقلذعو هريبدتب ( ميلعلا )هناطاسو كلم ىف (زيزءاانهقلخ) كم



 نيبلانييملاو هيلع 000 ةعيدبلاة سلا ناعالا نموهو مقالباوج ( ابى عان آ رق 1 رانا (

 جاتحنام لكرابأو "لارا ل[ قرط نمىدهلا قرط نابأ ىذلاوأ نيربدتملل عضاول وأ ءلا أو مهاب هنال مملع لوزا ندللا

 ترثمنآرقلا ناو ( اندل باتكلا مأىف هناو ) هيناعماومهفت يكل ( نولقعت 8 لما ) ةنايدلا باوأىف ةمالاثلا]
 لصالا هنال باتكلا مأ ىعس و نو ون /ىروشل اةروس) حول ىؤفد. نآرق ه6 4712+ ا داظوفحلا حولا ىف هللادنع :

 تيكا هقتتب ”أىذلا | ١

 1 جراتلو لق هتف

 1 افلالازسكيباتكلا ||

 | مئادب دل نم 1 اين سعات آرق 8 1 لع 0 مقا 4 04 شبع 0 ءائلمح انا

 ْ ماع ىلا لوقك هيلع مسقملاو ا ل

 ضيىعا اهنا كاياننو

 ىأنادبخ (ىلمل) ةزجحو ١ نك ناو هيلع مسقملا ىلع ةلالدلا نم اهيف اع داهشتسا ءايشالاب هللا ماسقا لعاو
 وأةغالبلا تاقيطعأف ١ يرد نيب واكئايدلا ىف هلا جا-ةامو ىدهلا قرط نيبه مظع زم هنا ثيحنم

 ١ # هناو# هينامم اومهفت ىكل :6 نولقعت مكلعل فه كلذك هريص ىلاعت هنا ىلع لدن

 ( ةيوامسلا بتكلا لصا هناف ظوفحلا حوالا ىف  باستكلا ماىف هانا ىلع فطع

 بتكلا ىف ناشلا عفر

 مكح)اهن دب نماز صمم 0

 اتعاب ةغلاب ةمكح وذ[ 6 ىلعا» ريبغتلا نم اندنع ع 0 9 رسككلاب باتكلا ما اسكلاو هر 15و

 ركذلا مكتع ىحمنت ًأ(ركذلاركعا مكحموا ةغلاب ةيكح وذ 2 مكح# اهني ن م ا|زوعم هيوكلا كل َّق 0 كَ عيفر

 زاجل لربس ىلع مكتعهدوذنو "5" هلله لاحوا نعال ماللاو ىلعب قاع 0 بات للا ما ىو نال ناريخ اهو و هريغ نسال

 نعءبئارغلابرضمهلوق نه هدوذنفا ي اسفص ركذلا مكنع برضنفا 4# باتكلا مانم لاحوا هنم لدب انيدلو

 ةفرط لاق ضوملا نع بئارغلا برض مهلوق نم زاجم مكنع هدعبنو قع فطعلل ءافلاو ضوحلا |

 سرفلا سوق فدسلاب كب رض * اهقراط موعملا كنع برضا ملممأ هريدقت فوذع |

 ار كما مكلعب رضنف | نافدظفل ريغ نءردصماصفصو ركزأا مكعب رضنف مكلمهنا ىنعي فود ىلع فطعلل ءافلاو

 0 وكينال | كقنءةصفص '”ىشلاىلوتناهلصاو نيمعئاص ىنمع لاح واهل لوءفهوا ضا عا مهنع ركذلاةمححت

 باتكلا هلازلا نم مدقام | نوكي نالمتحذئنبحو مظلار اسفص“ى رقدنا هديؤيو افرظ نوكنف بناجلا ىندع هنا لبقو
 هولقعملام نعان آرقهءجو 1 فالخ ىلع مالا نوكينا راكثا دارملاو نيدكئاص ىنمع حوفص عج مفص فيفذحت

 (اسفص) هبحاوع .اولعيأو
 همدع 5 ءع قص ٠

 ا ع صض مع ١ اذا

 | مضاولاىنمي نيبملا لقوة ميرسشلا نم ةمالا هيلا جاتحام ن نابأوةلالضلا قرط نم ىدفلا
 ا هاثب لق انعام اتكلا اذع انريصأ © ءانلدجانا ظ مسقلا باوجو نيربدتملل

 1 هيئاعم ىفعي 5 نولقعت م 5 ارب سعات أرق هم هانازنأ ليقو هانفصو لدقو هائيع“ لق

 0 ا 000 ا نا لاق ا ىااقعأ 4 1 ىات كلام ماه ه4 0 هلا ىنعي 0 0 هد هماكحأو

 اضار ءا هب ةعححلا ١ ءازلاو 7 0 00 تدم 3 اا 38 ىأ < انيدل 2 0 اف هناوأرقت دن هدنع

 0010 56 ' : لم كانا ىنعملاو 4 كره ولعو هفرشن "ع ريخأ 4 34 كح ىلعل 0 كيودحلا حوللا

 لاق نيبىأ نثكرءا | معا يكح تكلا عيج ل عىلع لبقو فيرش عيفدعأ 7 ا
 1 ةاو حام لكمموقليالا 6 كك مكنع بيل هو ىلاءتهلوق # نالطبلاو داسفلا 3 7

 موههلاو ىرسي ريطلااذو م لدا 3 سالو تاتا نآ رقلا لازنا نع ك و يحوم ء كرتنف 1 تالت 12 اني :الف نأ رقلا لازبا::ىع كسع دع كرتنف

 ءانعضووماثلق (ءانلم> ناز ىهلاو سعالاو ماركو لالحلاب نيملا باتكلاو ميا وءاحلاب هب مسقأ مدق لاشو «مااوطلا

 صالاو رد و اا نم نآرقلا ا رعت 3 )ن 00 مما 2 لع( ينزع انآ ا

 داق 6 2 7 0 لع رلا دع مكعمف ء عفرتف 0 يزل مكتع ب رضنفأ )ءارلا و لالحلاب



 : ١ رمل هبدكى > ع هد هنق نا لقءاانود معساهيلا قيرطلاام هب ىنعق اغلاق وار ,طلاا عضعب و لةءااهيلا

 اول ) باتكلاىأ (ءانثح

 هب”ئرقو وعدتل ( ىدبت
 ( ميقتسم طارص ىلا )

 ( هللاطارص ) مالسالا

 || تاومسلا ىفامدل ىذلا ) لدب
 اكلمواكلم (. ضرالاىفامو
 (روهالاريصت هللا ىلاالأ)

 دعوو م ديعووه

 1 ةيأنو ا
 «« ميحر لانج رلاهللا مسب ف

 (نيبملا باتكلاو 0
 وهو نيبملا تاتكلا اب م

 هاوق لعءحو ن 07 رقلا

 (ءانلعج نكلو)ديحوتلاىلا
 (ارون ١ نآ رقلا ىنديمانلق

 لالخلاوىهلاو ساللاناس

 لطايلاو ىحلاو مارحلاو

 نم ) نآرقلاب (هبىد+)
 كلذلالهأ ناك نم (ءاشن

 أ

 ( ىدمتل كناواندابعنم )

 (مقتسمطارصىلا )وعدل

 طارص) ق 7-0 .ةدلسم نب د

 ام هلىذلا) هللا نيد( هلا

 ( ضرالايىفامو تاوملا

 ريصت هللا ىلا الأ) قلك نم

 روهألا بفقاوع ) روداآلا

 مد تا ق كل كا رشن لاق

 شا |

 ىجولا دعبالا هنبد عئارش هلنيبت ملو و2 ا

 نيدىلا ىنعي « ميقتسم طارص 011 1 1 هل يدع كلو اا هع ,ه ءاشن نم ا

 تاوعسا| ىفام هلىذلا 88 ءدابعل 0 ىذلا هللا. دىنعي « هتلاطارص يه مالسالا |

 نسحلابيثيف ةرخآلا ف قئالكلا رومأ ىنمي # رومالاريصت هللاىلاالأ ضرالاىفامو |

 ا هدارع رعأ ىلاعتو هناعس هللاو دلل تبفاعيو |

 فرخزلا اف ركذ ىتلا

 عيساهلايآ ةيكم اهلك ىهو
 سك فرح ةةئامعب رأو فالآ ةنالث اهفورحو نوثالث هو ةثالثو 0 اهتالكو ةيآ نوناكو

 . لت اندامم ع نم ءاشن ن م . م هن ىدع 04 0 نمار

 6 هان اح غ 1 . مهسلاالا

0 0 4 1 

 هناا » لوالا نملدب 0 هللا 0 #9 هللاثب دل ا ا ىرئو مال الاوه

 | عافتراب « رومالا ريصت هللاىلا الا © اكلمو اتاخ #* ضرالاىفامو تاوعسلاىفام
 هيلع هللاىلص ىنلا نع « نيمرجلاو نيءيطلادبعوو دعو هيفو تاقاعتلاو طئاسول

 0 رون # ناعالاو 1-8 ١ وا . ل

 5 كنق راظنلاو لوقال ّق

 أ ْ هل نوجرتسيو هل نورفغتسيو ةكتالملا هيلع ىلصي نمي ناكق_سع ج ارق نم. انو

 | 2-2-2 لاساو لوقألا ليقو ةكم قرغرلا ةزوس قري

 ظ مد( ةيانوناعو عست اهماو هي الا انلسرا نم اج--

 ظ د رثبح رلا نمر لأ معلا ميسم .-_-

 ىحولا لبقىردت تنك ام هانم ليقف نينمؤماوناكةوبنلا لبق ءايبنالانأ ىلع مهقا
 | ةالصلا عضوملا اذهىف ناعالا ةعزخنءانع

 هللاب رارةالاوه ىذلا ناعالا هيدربملو مكتالص ىنعي مكناعا عب كل شانك امو هلئلد

 ضغسورقثو جو ىلاعت هللادحوب ةوبنلا لبقناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال ىلاعت

 ةالضلا هيلع ميهاربانيد ىلع كبعم ناكو بصنلا ىلع حذام لك ايالو ىزعءلاو ت اللا

 نبا لاق 6 ارون ءانلمح نكلو 8 هللا
 ه.ىدج #8 ىلاعت هلوقوهو ةلالضلا نم هءىدتر هنال نآ رقلا ليقو ناعالا ندي س

 قممانب دحلاقوهملاعمو ناعالا عئارش

 هباتك را

 0 مد نونامو مسن ىهو ةكمىهو فرخزلا ةروس ريسفت جيجم
 ظ مد ةثالثو ةلك نوثالثو ثالثو ةئامتامتو 1 0

 5 فرح ناقل كي 0-0

 محلل 7

 رطنابأ ىذلا نآرتلاوهو باتكلاب مس

 1 ىدهلا 0

 08 أ نيمملا باتكلاو + ف لجو نعهلو# |
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 ١ تاكل )) نيبىأ نءاكوهامىضق لوقي ( ج) ىلاعتهلوةىف سايعنب|نع هدانسابو ميحرلا نجحرلا هللا مسب 2

 مارحلاو لاله ل باتكلاب مقاو لوش



 دارلاس دلو ةملكي نم عماسلا رصبب ناريغنم مالسلاهيلع ىموه مع [ىكهّتلا نم امالك عسب ىأ(باجحءا 1 نمد 1

 ةيؤرلانءبوححت عماسلانا هيدارملا ن كلو باجل ا وجيام هيلع زوجيال ىلاعت هللا نال ىلاعت هللا باجعحمي
 ةكئالملا ةطساوب لسرلا ىلا وأ ارحبو لبقو هيلا كلملاىأ ( حوف ( اك ل ىأ م لسريوأ ) اندلاو
 ىنمهىف لسرب نأناللاحلا مق مقومناعقاو ناردصم لسريناو ايحوو مهتنسا ًاقعءاسالا مئأ ملك ام ابين ئاالوسر لش وأ
 اموريدقتلاو مونحىلعو ؟ىر ولاا هونك لل 1 ه4 ؛ :١ فراظ باح ءارونمو الاسرا

 0 ن و ءارو نموا 9 هلوو فطع نكل روطلاو ىوطىق ىسولل قفتا مهن 82 00 م 1 تا قديدعوامو جاردملا ثيدح ىف وراك هيدقاتملا مياموهو ةيقاعتم تاحوم

 | لبقو اهع انما ىلعال ةيؤرلا زاو> ىلع ليلد ةيآلاف لوالاب هصخم هيلع # باح
 ١ هلوق دار ان وكيف لسرلا ىلا كللادب لزأملا ىحولاوا عورلاىف ءاقلالاو ماهلالا هيدارملا
 ا عمد نا ١ ىلعو هاك هرحو غلبيف 0 هيلا لسربوا # ءاشيام هنذابىجويف الوسرلسربوا »
 وعوالوسر لع | وأ ! نالردصملاببصتتنم هياعفطعاع ايحوو لوسرلاىلاىجوملا كلملالوسرلاب دارملالوالا

 مقا مقر 0 58 ِْ 0500 عفان اركز لايحا ا نيردصم لعشر 0 3 للط دا ١ ايحو نوكي نا زوو مالكلان م عون لاسرالاو فوذحم مالك ةفص ب با هارون م

 (هاشيام ) 2 اهنا ) 85 كيلا كا كلذ 0 3 هارؤقانماماو انابعااما طتبو : رات ل لسريوهوأ ل ىلع ١ ها 0 لعفب ٠ 6 9 نيولغ | تافص نع »7 ىلع هنا *
 عا( لعتنا) سولت ىنعملاو ليربح لقد 0 5 و 0 م 3 اناا نه

 بيصم ( ميكح )عناعالف | وهو حولا لبةىنا# ناعالاالو باتكلإامىرس تنك امر ىتوا كالا
 ضرامي الف هلاعفا ول 7 ف | هللاىلا ىسوم رظنمل لاق ةلاوضر ال هللاىلص ىسوه ةملك ام ايت تنك نا
 انحو أ يىأ (ثذم) أ مانملاىف هيلا ىحون ىأ ايحوالا هللا هملكم نأ رسقيل ناك امو ىلاعت هللا كتاف قاعت
 كلانفصو اكو كلبق لسرلا ىلا || هفذقت نأ ىسوم مأ تمهلااكو ىجووهو هدلو عشنا مان :!1 ف ميهارباىأ راك ماهلالإبوأ

 (انسعأن م احور) كلذك || ويف ,ديغوأ ليدبجاما ةكلالملا نمىنعي#«الوسر لش ربو أ مالسلا و ةالصلا هيلع أ ءاحا (كباا انيحوأ) || تسد ماك اك ءاربالو باج ءارونم مالكه مم-.ىأ * باح ءارونموأ ف رعلاىف |
 نآل هلا وأ نير || ةيالا ةدهزو ءاشيام هللا ذاب هنلا لولا ىلإ لوسرلا كلذ يلا # ءاشيام هنذاب
 مهئيدف هينورح ىلا || هللاءاشنا ةلئسملا هذه نايبىتايو امندلا ف باح ءارو نمالا ارسشب ماكيالدنا ىلع ةاوحم

 اا زكا (ئردي نيك | احورشلاا .-وأ 5 اناسررئاس لاانيحو أكو ىأ *« كلذكو ف لجو نع هلوق ا) ورا دسملا امنا هلامفأ عيجفىأ « م كح ولف نيةواخلا تافصنعىأ © ىلعدلا 9 م يلا رس
 ام) كبلاىف فاكلا نم |[ ليثو هةر حاورالا ةامح ه.نالان أ رق لبقو ة 0 : ناعيا لاق كك انما
 كرش أ(ناعالا إس الاءذهىف ءالعلا فاتخلا © ناعالا ظ الو ) نآرقلا (باتكلا | الو » نآرقلا ني باتكلاب اف زلات ىأ 4 ىرشن تنك ان 80

 قيرطلااهضعب ء ايشألوانتي ناغا الا ل-قو باتكلا كلشاملاعن 5 اع لزني باتكلا ناب ا«. ال ناك اذاهنال باتكلاب ناعالا

 ( هنذاب ىحويف )الس ااديلعدي ىلا 4 أي ليربج ) الوسر لسرب وأ ١ مالسلا هيلع ىسوم لك اهرتس(باهءارونءوأ)
 اذكه ) كيذكو ) هلاضق و 1 )م ك0 0ك ىلعأ ( ىلعدنا ) ىهنلاو مالا نم ءاش ىذلا ) ءاشيام ) ع

 تنك اموكيلع دج لوو ليتنا( 1: يوتا ام) نآرقلابليربج ىنمي(انسعأن م احور كيلاانيحوأ) .
 ةوعدلاالو (ناغالاالو) نآرقلالبق نآر قلا ةءارق نسم

 نوكينأ زو والسرسموا | ا ا

 نأ رذنا ناكامو ىنءملا

 وأى حوب نإبالا هللاهملكي



 ةيورعلا ىشوءالبلا رك يهنأ ىنعملاو نارفكلا غيلبلا روفكلاو رافكمولظل ناسنالانالاقاكعنلا نارفكب موس وم
 !| ءاشي نملبج ءاشيام قاح ضرالاو را هلل) ىلاعتهّللاب رفكسل ا هيديرا ليقوةمع:اانارغك# هءدنرأ لبق
 ءاصاو ةجرلاناسنالاةقاذا ركّدامل (اميقع ءاشي نه لعواثاناو انا ركذ) مرش أ (مهجوزيوأ روك ا ناد
 هنو كلما ىلاعتهل ن نأ كلذغ مااهدضب

 - ناك اذامةعل>ركلإذكو
6 : 

 ا | ىلعال وأثانالامدقوهدلو نال
 ١ مالكلا قايسنالروكذلا

 هد ةانكن ماله ءاشن ام لعافدنأ

 كثانالارك 5 ناك نانا

 ءؤاثيالامةلج نم ىناللا

 ١ بجاورهالاو مهأناسنالا
 ىذلاس نجلا ىو مدقتلا

 رك ذءالب هدمت برعلا تناك

 مهور كناارخ أ لو ءذالا
 ؛ هريخأت كرادت مدقتلابءاقحأ

 11102 725:07 هس

 فييرعتلا نال مهفارهتب
 ىطعأ 3 ريهشتو هروب

 هقح نيسنخل | الككلذدعب
 ا ذآ ديوي يي يع

 |فرعو ريخأتلاو مدقتلا نم

 ؛ نهمدقتل ن ب1 نهعدقت أ

 1 لاف رخآ ضاق ن .كلو

 | تازن لدقو ااناو اناركذ
:| 

 5 مح مالا سلا مهيلعءامج الاىؤ

 ا 3 طوسال تاكو

 [ اروكذ ميهارب الو ام انا
 09 اع 5" قص 1

 لجو اناناو اروكذ مشو

 ا دان طر

 / لكب ) مِلَع هنأ ( نيميقع
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 6 اماهلا ىأ(ابحوالاهللاهملكي نأ ) رمشبلا ن م دخل م< اهو( رشنل ناكامو) لك لع رداق ( ر مدق )" ىش

 حدب مالسلا هيلع ميهاربا ماكو هو ىحو ءاس الا ايو خر مالسلا هيلع هلوقك م املا ىف اي ا ىور ىف ثفن ىوراك

 دعي اميقع هاش نم ءلميو تان عيأو ١

 تاوملا كلم هلل » دمعألا نارفكب موسوم سنجلا اذه نا ىلع ةلالدلل ةيناثلا
 بهيو اننا ءاشي نم بهيءاشيام قلم # ءاشي فيك ةيابلا وةمعنل | مق نادلف 4 ضرالاو

 ءاشي نه لعجو اناناواناركذ مهجوزيواو# ضارتءا لاحمو موزاريغنم ه# روكذلاءاشين ل

 ىلع ةفلت# دالوالا ىف دابعاا لاوحا لعجم ىنءملاو ضعبلا لدب قل نم لدب © اقع

 نرخآ مقعيو اءيج نيفنصلاواىثئاوا ركذ نمادحاو افنصاماضعبل بيف ةئدشملا ىضتقم

 عقاولا نا ىلع ةلالدلل ةيآلاقاسد نالوا لسنلا ريثكتا رثك | اهنال ثانالا ميدقت لعاو

 برعلاو ءالبلاىف مالكلانالوا كلذك ثانالاو ناسنالا ةئيشمالهللا ةئيشم هب قلعتبام

 روك ذلا فرع كلذلو لصاوفلا ىلع ةظفاحملل وا نهئابآ بولق نهدعت

 هناا حلو نيوسقلا نيب. كرتشملا مق ةنال ثلاثلا ق تفطاقلا "ربا ااريلوا

 لعفف * ريدق ملع هنأ ٍِه ةقدقملا ماسقال نيب كارتشملا ميسق هناي ةحا_صقال عبارلا

 4 ايحوالا هللا هملكينا © هلعحامو # رسثباناك امو ف رايتخاو ةمكحم لعشام |
 لعضتوتت ةعطقم فورح نه ايكىمهناذىف سيل لشع هنالدعرس كرداف+ امالك

 قاخم  ديربا.ع امربف فرصتلا هلىنعي «# ضرالاو تاوممسلا كلءهلل 8 لح و نع |

 6 انانا ءاشينا ب ف هتداراو هكلمىف هيلع ضرتعي نأدحأ ردقبالىأ 5 ءاشيام

 انارك ةرهجوزو أ قتادادلوب الفىأ هكر
 الف ىأ كي اهقع ءاشي نم لمحو # ثانالاو روكذلا هلداوف امني عمج ىأ هك امان او

 ملاطول ىنمي امانا ءاشي نا ب هلو تف مالسلاو ةالصلا ,ملع ءايبنالاىف اذهل. قودلو هلدلوب

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربا ىنعي روك ذلا ءاشي نأ بءوناتا هلدلواعا 1 هلداوب

 نينب عبرأ هلدإو سو هيلع هللاىلص ادحم ىنعي اماناو اناركذ مهح زب وأ هنأ هلدلوب ل 1

 امهلرإوب ملماللاو ةالصلا امماعىسعو يحن ىنعي

 هلق تيماعت اوا ءالب ن

 ذلا ءاشينمل بب.وركذ هلداو:الفىأ

 م

 ثانالاباضعي صخف ءاشيام دالوالا نم هدايعل ب,مو ”.ارأ تك ماللاوتحعتلا

 دلتال ىتاا مقعلا واميقع ضعبلا لمحو ه١ مرح اعج نيفنصااب (نورسشءلاو سما اءزجلا) اضءبو ر روكذلاب اضعبو

 ا قاع ىأ 4 ملعدنأ 0 نسانلا عيجف 264 هب ”الافالاو ليشم لإ هحومىلع ا دهو |

 هايحوالاهتلاهملك؛ نأ رمشبل ناك امو © ىللاعتدلوة # قلع نا دي ربام ىلع ىأ رب دق
 هبلا رظنتو هللاماكتالا !سو هبلع هللا ىلص ىنال اولاق دوهلانا اهاوزن بيسىف لبق |

 ناس“ اشياك( ءاككنام قاحب ) تابتلاورطملا صر ,الاو تاوعتلا ا زخ(ضرالاوتاوءكا كلمهلإ) هتمعاب و هللا رث اك

 نكي ملميهارب الثم (روكذلاءاشي نابوو )رك دلو هل نكي ملط و لثم(انانا ءاشي

 '(ريدقع ءاعدنا ) ايرك زن يحن لثمدلو الب ( اهقعءاشب نملءحجيو ) ىتالاور , ذلاهل ن ناك سو هيلع هللا ىلص هد لثم (اناناو

 مانملاف(ايحوالا)رتسريغب ةهجاوم (هللادماكي نأرسثبل ) زاحام(ناك امو) ثانالاو روكذلا نم بهو ايف

 نارك م هسا د



 هيأ ول

 صعد ديس 00 ان 0 00 ىأ 00 ا

 د ىأ( ريك: نم ركلامو ذئموب أ ْن م كلام ) هدر ىلعدحاردال موي هللا 3 أ لبق نهى اأو

 ١ هومتفرتقا امن ؟ ىروشلاةدوس 7 أش اوركدنتنا نوردقت ه4 7 رج الو :تادقاانك صاخلا 58
 ريكتلاوركلاعأ ف ئاص

 ع ناف )راكنالا |

 كانلسرأ اف) ناعالا نع

 ١ 1 01 2 يلاشا و قيدصتوا مهمالك ماك # ميقم 2 نمل القا ناالأ ص 7 !

 | ىدهلا ىلا 0 لييس نم هلاق هللالاضي نمو هللا نود نم مهو زب ءابلواأ نم 1

 | هيركحام دعب هللامدربال 4 هللا نمدلد سعال مونى أي نا لبق نم ؟برلاو عسا 4» ةامعلا 1 ش

 | كام 0 هدر نا عال هللا نم 0 فينا ليقنم ىا ىنأي ةلص ليقو درا ةلص سو

 فئاح ىق نودم را هوعفرتقا امل راكنا 4 ريك نم مكلاموذئموب 0 روم ١ اهم نم

 4 اظيفح مهيلع كانلسراافاوضرعا ناف 9( كحراوجو مكتنسلا هيلع دهشت : كلاعا
 كرام ذاك انقذا اذااناو ٍِش تغلب دقو 7 عالبلاالا كايع نا 1 كك انقر

 ناسنالاناف مودا تمدقاع هئدس م4 صن ناو ُِه هلوقل سذحلاناسنالاب دارا 4 امحرف 1

 أمس لم انءالو اهرظعيو ةبلب 8 نك دو ان ةمعللا قش نارفكلا 30 * نوعك 6

 نا) اقر (اظيفح مهيلع

 كيلعام(غالبلاالا كيلع

 تامفدقو ةلاسرلاغيلبتالا |

 دارملا(ناسنالاانقذأاذااناو) | 5
 (ةجرانم) دحاولاالمجللا |

 ةضمعو انمآو ةمسوةمعت

 اهلجالر طب (ام حرف) |

 ءالب ( ةئيس مهصت ناو) 1 0 : : 1 0: ,

 انهوحتو رقفلاو ضرملاك 1 قريع | عطوم رهاظلا عضو و همام ءازلاةلع ةماقاو ةيلبلا ةباصأ فالوب تاذلاب

 ردصتو هيف مهحارداو مهتباغأ نسال هدانسأزاح نيه راب صتخحا ناوادهو

 ةيضقم ةداعاهلا ثمح نم ةققح ةمعنلا ةقاذا نال ناب ةيناثلاو اذاب ىلؤالا ةيطرشلا

 لغفللا رايتعاب حرف ديح وتو ع هللا نود ند م و رمصم ءاماو | نم مها ناك امو ميقم باذعىف نيملاظااناالا 0 ةنملاىف |

 رابتعإبمهبصتناو ىعجعاو ا دقف ىقعلا ىف ةنخلاو امندلاىف قاىلا ل وصو ىأ < لكم هلاف هللا لاضي نمو

 (مدبأ تمدقاع) ل ا هللا ىلص اد ىفعي هنا ىعاد 0 ىأ # م ل |وررعس | هه ريما قرط مهيلع تدتسا

 ناسنالا ناف) مص عم بيسب ا 21 هعفد ىلع 0 ردشالىأ * هللا نم م هلدمالموب قايل لبق نم ف سو هب هيلع

 7 لقاو( نك ا باذعلا نم صاد نم م كلامىأ 4 ذئءوأ الم نم مكلام #9 توملاموب وهليقو ةمايقلا
 || ىتمي راكنالا ريكنلا ل مكلاح ركتب ىأ 200 مكلامو # توملانه لبقو 38 1 و 1

 | كاناسرأاف و ةباحالا نعىأ ه اوضعأ ناذ ف أش مكلاعأ نم اوركتتنا نوردقتال
 ' غالسبااالا كيلع سيل ىأ * غالبلاالا كيلعنا ف مهلاعأ ظفحنىأ « اظيفح مهيلع

 باذعىف)هءاعصأو لهجابأ | سابعنبالاق « ةجرانم ناسنالا انقذأاذااناو قف سو هيلع هللا ىلص ينال ةيلست هيفو

 نا مو 05 مو مادام 05 ٠" نك امو) ماد( مقم | ىأ « مدأ 0 ء ب طسقىأ 6: ةئيس مهصتناو احرف ذ » ةىىصلاو ىنغلا ىنعي

 ١ 1 هس 4 د
 نمهلاف)لهج ىبألثم هند نع ( هللالاضينمو ) ( سم ها اخ ؤ اق ) هللاباذع نم ( هللانودنم ) منوعنع
 (هللانم) هلعنامال(هلد سمال) ةعا 2١ مون وهو ( مونى اي نأ لبقؤم) ديح وتلا( ا )ةحالو نيد نم ( ليبس

 اه)ناعالا نع (اوض سعأ ناذ ) نيعم نء(ريكن ن 0 ةاحن نم(ًالم نم كلام ) هللا ب اذعنم

 (ناسنالاانقذأ اذااناو) كلذ دعب لاتقلابءسعأ مش هللا نع خم ,عغملبتلا ( غالبلاالا كيما( كيلعذا) عظفح (اظيفح مب ءاعلانلسرأ

 تل (تنا 17 انك ىقفو :دش ( نيش 0 اهلرأ ؟اهريغاس حا ( اع عرق )ف نر رولا
 ( روفك ) لهجابأ ىنمي ( ناسنالاناذ ) كرمشلا ف(مجدأ )

 سنحلا ادع ىلع لوهسل

 نيكرشملا (نيملاظلاناالأ



 أ ( كلذزا) رصتن ملو( رفغو) ىذالا ورشلا ىلع (ريص نمل و) ةحشلاوةعبتلاب ليبسلا سف و( ملأ باذعمهل كئلوا

 | 0خالو هش لع لقاخلا د 3-0 شام وأ ان | ا بدن قلارومالا نه ىأ(رومالاءز 31 هنم نار فعلا و ريصلا

  ىلعربصلا ىثرقلا 0 لاقو مهردبنا اوما .ىسلإ مهاوق ند فدح اك موهفمدتال هم ا كدح ود راو

 'عزح نمو ناوح لالخ[ وهو اضرلالاح ىل اع هللا هقروأ عز ملودببصي هوركم ىلع ريص نك ءاشا الا تامالع نم هراكملا

 هتناده ليدح أ نمدلا#ف (هدعب نهىلو نمهلاف هللا للضي نهو) ءاوكش هعفنت مل مش هسفن ىلا ىلاعت هللا هلكو اكثو تابيصملا نه

 ال) ةمايقلاموب(نيملاظلا ىرتو) 4 21١ ريذع هءاذ_ءنمدعنعو 4 نورمشعلاو سماخل اءزجلا ) هايا هللا لالضادعب نم

 نورنيح (باذعلا اوأر

 ئماملا ظفر يتخاَو باذملا

 ىلا له نولوقب ) قيقعال
 نولأسي ( ليبسنه دسم
 امندلا ىلا عوجرلا مهر
 نوضرعب مهارنو )هاونمؤيل

 بادعلاذارانلا ىلع ( اهيلع

 (نيعشاخ ) اهلع لدب
 مم نب رصا_ةهّثم نيلئاضتم

 (نورظنيلذلا نم) مهةح

 (ىن فرط نه) راناا ىلا

 5 م” ةقراسعإ فريعط

 فقدلالاازلع روما

 نا اونمآ نذلا لاقو )

 (ةيقاءوب مهيلهأو مهسفنا
 لوقو اورسحن قاعتمموي

 ( ما باذعمهاكئاوأ )
 ىلع ( ربصنملو ) عيجو
 ملو زواجن(رفغو) هتلظم

 نا ) هي'ىاكي لو صتش

 نمل )زواجملاوربصلا(كلذ
 رومهالاريخ نم(روهالامزع

 ابك نوبنت<نذلاو هلوق نع لزنو رومالا مز رح ند د

 امهف هللا لزنأف

 ,1) ةماقلا موي هياعص او لهحاب /نيكر- كا

 01 ا سس سس سسوس

 رصتني ملو # رفغو  ىذالا ىلع# ربص نأ وو مهشبو مهلظ ىلع 4 ميلا بادع مها كلوا

 دعب نم هالوتن رصان نم « هدعب نم ىلو نمهلاف هللا للضي نمو 9« هن !ءالرهر رد ا

 موب © داخل بادذعال ضدرعتلاب 4 مهيلهاو مهسفنا اورسخ نيذلا نب رسال 1 ْ

 نعزواحت رفغو رصتن ملى يربص نمو ميل أب اذع هل كئلو أوف ىصاعملاباب 0000

 مزعنمل راصتنالا هكرتىنمي © رومالا مزع نمل زواجملاوربصلا ىأ 6 كلذناوإ هملاظ

 ىتؤي رباصلانا لبقو اب لجوزع هللاسعأتلا ةدبجلا رومالا |
 | دمبهتاده ليدح أن م هلام ىنعي## هدعب نم ىلو نم هلاك هللا لاضي نموو» امزعمتأ باوثلاىف

 نورطَس لاقو 0 نانلا ل رظنلانوقراسيىنعي # فخ فرطنم :

 رانلا ىلا نورظن لقو لذلا٠ نه ع تسماع] ىح ف رطب د

 مهريذا ل نإب ميلهأ اورسخو محن 0 88 رانا ىلا اوراصنإب ا

 ناونم نوسلا مهلوق ىف فذحاك فذعف هنم كلذناىا# 0 مزع نأ كلذنا ٠

 ظفلب ركذف هنورب نيح « باذعلا اوأرامل نيلاظاا ىرتو # ايا هللا نالذخ

 مرتو 8 ايندلا ىلا ةعجرىملاىا «ليدس نم دسعىلاله نولوقب  اقيق ىغاملا

 نيالذتم « لذلانم نيعشاخ # باذعلا اهيلع لدبو رانلا ىلع # اهيلع نوضرعي

 | مهرظن دفا ىأ * ىح فرط نم نورظني 0 لذلا نم مهقح ام نيرصاقتم

 | اونمآن يذلا لاقو 8# فيسلا ىلا رظنن روبصملاك فيعض مهنافجال كب رحننم رانلاىلا

 | كلت ىلع مهوأر اذا نولوقب ىا لاقلوا ايندلا ىف لوقلاو اورسكل فرظ  ةيقلا

 ةبعرلاف باوثلا هربصب

 ١ ةمايقلامون ىتعي © باذعلا اوأرال نيملاظلاىرتو # هياذعنم همنعوأ ءايا هللا لالضا

 مهارتو # ايندلا ىلا ةعجرلا نولأسي مهنا ىنمي «# ليبسنم دسعىلا له نولوش ف
 نورظنو» نيءضاوتم نيءضاخ ىأ « لذلا نه نيءشاخ قف رانا لع ىأ 6 اهيلع نوط رعب.

 ْ اع نورشحم 0 مولقب 2

 / ىنعي# مهسفنأ | ورسخ نيذلا نيرساحلانا اونمآ نيذلالاقو 8 ىخ باقلاب رظنلاو

 © ىفر نومالا م زعنمل هلوق ىل شح
 0 ل1[ ىراصتالا متثف امد 04 0 ا ةيِزَغ نب ورم هيحاصو قيدصلا ا اعف

 (نيملاظلا ىرتو )هللاربغ ( هدلعب نم ( كش نص نه (ىلو نمهلاف )هني دنع عا هللا لاسين هو لا الاء الؤه

 عوجرىلا له( ليبس نمد سعىلاله نولوقي)باذعلااوأرنيح (باذعلااوأر
 (ىخ فرطنم) كيلا (نورظن.) نوفل منيالذ (لذلا نم نيعشاخ ) رانلا ىلع (املعن نوضرعي مهارتو)ةليحن :رهامثدلا ىل |

 ”نذلا )ع ورسخ نيذلا ( نينوغملا ) نيرسالا نأ ( نآرقلاو مالسل هيلع دمعت :( او ا :هأ نذلا لاقو) نيعالاةقر راسم

 ةيقلا موي) هنا ىف مهمدخ ( مهلعأو مهسفنأ )اونبغ

 ا ا 70#



0 022-35 

 قاسفلا هيلع ”ىرتهف مهسفنأ اولي نأ نوه ركي اوتاكو نودتعيال و مهل ىاهتهلا هلءجام ىلع رامتالا نر 6 ايها
 وهف مد ىلو ناك نا لتقلا ىف فرسإف هللادح كلذىف زوا< ملوهقح نو رصتنا نم نال راصتنالا ىلع اود '

 امال ةئمس تدمساك اوال ةماثااو ةقيقح ةئيسملوالاف (اهلثم ةئرس ةئيس ءازحو)ل اقفراصتنالا دح نيب مثد وج لكوهلل عبط

 اهريغلةنسح تراصاعاو رارضا ابنال ةئيس ةيناثاا تناكل ىلوالا نكت ملول هنالو هد لزنتنه هوست امالوأ ءوسلاةازاع

 اذا 2 دنأ قملاو 4 ىروشلا ةروس ١ هيلا بودنم وفلان أ هك 6 روح ىلا: اشا ةئيس ةيناثلا ةم-تىف وأ
 لباقتنأ ةءاسالا تلبوق | ْ

 ن-ف) ةدايزريغنم اهلثع

 نيبو هنيب (ملصأو ا_فع

 ءاضءالاو وفعلا, همصخ |!

 ةمههةدع( هللا لعهرحاف)

 مظعلا ىف اهرمأ ساقنال

 (نيملاظلا بح ال هنا)

 01 رظااب نؤدب نيذلا

 فااخمال وخز لااقشألا تالا 6 ل دعب ةءاجختلاب مهفصو وهو للذتلا

 ىلع راو مصخلا ةمواقم نع راصتنالاو روفغملا زغ نع شا هناف نارفغلاب مهفصو

 مهفصو بقع مث ىنيلا ىلع ءارغاو ءارجا هلال مومذم بلغملا ىلعو دوم زجاعلا

 ةئيس ةيناثلا ىمسو * اهلثم ةئيس ةئيس ءازحو ولف لاقف ىدعتلا نع عنملاب راصتنالاب

 | هرجأف » هودع نيبو هنيب 46 ملصاو افع نف # هب لزنت نم ءوست اهنال وا جاودزالل

 نيثدتبملا * نيملالظلا بحال هنا # دوعوملا 1 ىل-ع لدن ةمهبم ةدع ه6 هللا ىلع

 هن ”ىرقدقو ا 577 يي هلظ دعب رصتتنا نلو * ماقتنالاىف نيزوا_هعملاو ةئيسلاب

 « سانل نوب وزظي نيذلا ىلع ل بسلا اهنا ةبقاعملاوةيتاعملاب * ليبسنم .هءلعامكئلواف »
 قا ديغب ضرالا ف نوغببو © مهءاع ربحت هنوةحم الام نوبلطيوا رارضالاب مهن ودحا

 دم نوزوؤاحي نذلا

 ىداش ثيدخلا ىف راسخ ال

 هل ناك نم ةمايقلاءوب دائم

 الدف مقيلف هللاىلع 8

 | نع ن وفم, فاص نيفنص ني_:هؤملا ىلاعت هللال ء> ديز نبا لاق دعت ريغ نم

| 

 مم نو عن ليسو كورت مهاوبضغاماذاو ىلاهت هلوتوهو مهركذي أدبف ىلظ ا
 اواذينأ نو_هركي اوناك ىضتلا مههاربا لاقو ةي آلا هذهىف اوركذ نيذلامهو مهملاظ

 ذخ اىأ(هملظ 20 نونمؤملا م ه ءاطع لاقو هيف_ىلإ ءارعا وقملانأ لدقو اوفع اوردق اذاف مهتسنقلأ

 ةفاضا ىلع ظامدعب هقح | قدح ضرالاو لجو ع هللا ممكممث مماع اوذبو ةكمنم رافكلا مهجرخأ نيذلا |
 (ككاواف)لوءفملاىلاردصملا |

 نود نه ىعم ىلإ ةراشا ا

 (ليبس نم مهءلعام )هظفل |

 تتاعملل الو بقاعملل

 | لاقف ةلئاملا ةياعرب ةطورسشم راصتنالا ةعرشنا ىلاعت هللانيب مث مهلظ وع اوضح

 ع ةئيس نكيمل ناو هك ءاز1ا وس » اهلثم ةكيس ةئيس ءاز>و و ىلاعت

 هتلادلا زخأ لاقاذا مينا ءازح وه ليقو هءلزني نم ءوسي ءازكؤلانال لبقو ةروصا|ا ىف

 صاسقلاىف وهل-.ةو دئءتالو اهلثع همتغاو كيتشازاو دزاالو هللا كا زخا هلل-هذ

 راصتنالاف بغرب مل ىلاءتهللانا للىقو هيلع ىنحام لع صتقب ءامدلاو تاحار+لاىف

 «« لصأو 9 هلظ نعىأ « اعنف ف ىلاعتهاوش ىلوأ وفعلا نا نيب مث عو رشمدنانيب لب |
 دان م ئدان ةمايقلاموب ناك اذا نا 7 هللا ىلع هرحاف 9 مقلد هش وفعلابىأ

 « نيملا ا لها رقمث افعنمالا موقنالف مقيلفرع أ هللاىلع هلناكرع أ

 لع لسا اعا) بياعملاو

 (كلا نوسظي نذلا
 0 ل .ع

 نوغببو) ملضلاب مودك

| 

 ظ
 ظ

 ربا )نودسفو 3 هاعإو هأيأ ملاظلا -ظدعب ا » ىلظظ 5 دقإ رصتنان 1و ا _اظلاب نؤدب نيذلا سا_عنب لاق

 قيلا || ليبسلااعا و ةذخاؤمو ةبوقعب ىأ 6 لبس نم 1 نيرصتتملاى ذِي ل

 ١ ىأ « وحل اريغب ضرالاىف نو ذو ول لظلاب نود ىأ « سانلا نولي ها نسذلا ىلع نار أ |

 اهف نوريكت (ضرالاىف ١

 ةرااكملاب ال صاصقلاب

 هن ”ىقفاكيالو صاصتقاا كرت ( لصأو ) 0 :ظم نع ( افعنذ ١ اهلثم ةحارح ةحارح ءازح ( اهلثم ةئيس ةئيس ءارددر] |

 رزلظم (لظدعب) صاصقلاب فصتنا (رصتنانل و)رلاب نيئدتمملا (نيملاظلا بالهنا ) هللا ىلع هباوثف (هللا ىلع» رخآف )|

 صاصقريغب ءادّسالاب ( سانلا نول نيذلاىلع ) مثأملا ( ليدسلاامكا) صاصقلاب مثأم ندب( لتتم ن.مهملعام كا وأف )

 م«! نوكي قحالب (قاريغب ضرالاىف) نولواطتب( نوغببو ظ
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 نوكوتن ممر لعو اونمآ نيذلل قبأو ٍ ) باوثلا نم ( هللادنغامو ايندلات ويلا عاتف“ 4ك ه متنوأ اف) هباذعنم

 قت نيح هتعاتلا ىضر قيدصلا كل ىلإ ىبأ ىف تلزن ةيناثلا فال اهاوج فءافلا تءاسفطرشلاىنمم تنم ىلوالاام

 - سنجلااذه نم رئابكلاىأ(مئالارث رايك ) هدعباماذك و اونمآ نيذلا ىلع ف طع( نوبنتحنيذلا و) سانا همالف هلام عدم

 اماذاو ) انزلاك ةشحاذو_هفدحيت, ظءام لبق/شحاوفلاو ) كرشلاوه مثالا ريبك سايعنء|نعو ةز زجو ىلع مالا كلا

 ' سلا لاح ىف نآرفتلابع ءاصخالا هه ىأ هي ع١: زذ- (نورفغي (نورشملاو سماخلاهزجلا) مه) مهايندر ,ومأن ء(اربمل

 07 هعاشاو مو *ىحجلاو

 هدهلدنلا نورفغإ دانساو

 نوع 4 ايندلا ةومحلا عاتف 00 متو اف # لمعفلا اهنع قلعم ةلاو باذملا نم |

 2 ىلعو اونمآ نيذال قياو ريخ له ةرخآلا باوث نم © هتلادنعامو © مكتايح ةدم هب

 0 1 7 نورصتنب مههلثموةدافلا

 طرشلا ىنعم تنمشت ةلو_صوم ىلوالا امو هماودو هعفن صواحل © نولكوتي مهر | ا

 مهاعد راصنالا 6 تو

 هب ناعالا لدحو زرع هللأ

 ناب 7 اوبامهساو هتعاطو

 اوءاقأو) ءوعاط أو هءاونمآ
 تاواصلا اوعأو( ةواسلا
 ىروش مهسأو ) سجلنا
 ىروش وذ ىأ ( مهني

 نالخم اهباوجف ءافلا تزال ايندلا ةايملاىف اهب متل بيساوتواام ءاتبانا ثيحنم
 عج همالف هلك هلاع هنع هللاىخر ركبوبا قادصت هنع هللا ىذر ىلع نعو ةدئاثلا 0

 « نورفغي مهاويضعام اذاو شحاوفااو مالا اك نوينت< نذلاو أ تازئف |

 مهريم ىلع نورفغي ءانبو عوفسموا بوصنم حدموا | ونمآ نيذلا ىلغ فطع هدعباع |

 مثالا ريبكى اسكلاو ةزج أرقو بضغلا لاح ةرفنملاب ءاقحالا مهنا ىلع ةلالدلل اربخ |
 هللالو سر مهاعد راصنالا ىف تلزن « ةواصلا اوماقاو مهبرل اوباحتسا نيذلاو »

 ىروشوذ « مهني ىروش مهسعاو © هل اونا لاذ ناعالا ىلا إسو هيلع هللاىلص |
 - - . ُغ 5 ع 5 2 | . 0

 مهظةسو مهربدب طرف نه كلذو هيلع اوعمتجي و اورواث ىتح ىأرب نودرفتيال قحاىارب نودرغلا
 ' طا عوهنلغ | 24

 : .٠ 1 - - م- 5 5-١ .٠ م و .-. 2 م .٠
 ٍ لدس ان نوقفش مهاتقزرامو ٍ روا_ُثَتلا ىعع انشفلاك ردصم ف رومالا ىف ا ِ و 5

 ةها ١ هللا هلءح | 35 2 اا اصا اذا نزلا نق ع
 ةهارك مهل هللا هلعجام ىلع © نورصتني مه ىنبلا مهباصا اذا نيذلاو 9 دب ىروشلاو ,مهسعأ دشرال

 «ايندلاةورللا عاتف # امئدلاةنيزنم .ىأ 4“ دق ميتوأاف ه هباذعن م برهمنه أ رواشتلا ىنمهايتفلاك ردصم

 اونمآ نذل قب اوريخ 17 باوثلان تعا 2 6 هاد ءامو 2 داعم داز ند وه ن سل أ (نوقفش مهانقزر اممو )

 اذاف امدلا اك ىلا ات ف د 0 ند ؤمللانا ىنمملاو ني 0 * نولكوش مءدىلعو اذا نذلاو ( نوما

 نوذتحي نيذلاو هع ندهؤملل قباو اريخ باوثلا نم هللادنعام ناك لات هللاىلا اراص ؟ مه) رظلا ) ىلا مباصأ

 كلذ هيو ةقرسلاو انزلاو لكتلاك هتوقع ماظت بنذ لك ىنعي د مثالا رباك ني نومقتل 5 نورصت

 مهاوب_ضعءام اذاو 0 لاعمفالاو لاوقالا نم موق مظعام قع 1 شحاوفلاو 0 ميل )هللا بادع نم

 هوناحا ىنعي ص مر | وبامسا نيذلاو 0 0 نودءلو ظدفلا نر ىوعنب 13 نورفغي املا ند ها( :) ميطعأ

 0 مهسعأو دع هاف اك ةراسلا اوماقأو 84 هتعاطنم هيلا مهاعدام ىلل رار

)| 
 ١ ل

1 
 ا 0 5( هللادنعامو قال

 ! اذا نذلاو نوقف معان ز را و 2 مه سعأ ناكر اودهألا موق رواشتام لش | ف دنعامم (ريخ)باوثلا
 .٠ ع ع ٍ

 ةاوز'امدلا (١ 5
 | مهلاظنم نومقت . 4 نورصتني م ره 0: ناودعلاو للطلا ىعل 3 ىببلا ”السأا ا نم 0 ا( در ا دل

 3 م كت لل هل هه 1 مث د ةسافا مافاسدلا عاتم

 © نع ) لاملاىلعال 211117 دياعص أو ركبايأ ىنعي نآرقااومالل اهيلعدم <<( اونمآ نيذلل ) لاقتوهنم

 (نورفغي) ءافجلاب ( مهاويضغام اذاو ) ىصاعملاو انزلا ىنعي ( ش>اوفلاو ) كرسشلا ىنعي ( مئالارئابك نوبنتح نيذلاو )
 تاولصلا اومتأ ( ةولصلا اوماقأو ) ةعاطلاو ديحوتلاب ممرل اوباجأ ( مرا اوباممسانيذلاو ) ههنؤناكيالو نوزوامي
 لاملا نم مهانيطعأ ( مهانقزرامو )هباولع مث مهنيبا ف |ورواشتةجاحواسعأ اودارأ اذا( مهني ىروش , ره أو ) سجلخا

 . نوفصنتنم ( نورصتنيمه) ةلظملا ( ىغبلا ,ماصألذ ا نيذلاو ) نوقدصتس ( نوقفش)

 هيلع اوءتحم مل اه ئأر نودرفتبالو نولمماالو مهلودماهف نورواشتي ىوعإ مهن |



 (ىلونم هتلانودنم كلامو ) بئاصملا نمركلعهضقام نيتئاشبىأ ( ضرالا ىف نيزجيع متاامو) دوعي الافع اذاو
 ىراوألاةنيفسلا ىهو ةيراح مج( راوجلا هلايآ نهو) مكب لحاذا باذعلا مكنع عفدي رصان ( ريصنالو ) ةجرلابلوتم .

 (خرلا نكسيأشي نا) لابجل اك (مالعالاك رحمااىف) لصولا ف ورمعوبأو ىندم مهةفاو بوقعرو لهسو يم نيلاحلا ىف
 كلذؤف نا) رحلا رهظ ىلع ةىروشا ةروس)(هرهلت ل2 را نك عا 33 تباوث(دك اور نالظف)ى دم علا 7

 لك( لحل تايآل

 هناك ) روكش) هن هيالب

 ' دل | نهؤم. لكلا ىأ

 ركشفهدطن نافصن ناع ١ 'او

 "1 راطواريصفصلو

 وأ) ةسعلو ركش هتعاط

 متاموإل 0 هلع ا ميظعلا ردحالا هضيرعت اهنم رخا 0 مهريع باصاام ناف

 3-3 © ىلو نم هللان ود نم مكلامو 0 بئاصملا نم م لع ىغقام نيساف  ضرالا ف نزع

 ةيراحلا نفسا 1 راوحلا هنايآ نمو © منع ا_هعفدي 5 ريصنالو اهنم مكس رح

 ءاسنللا كلا ,لابجلاك « مالع الاك رععلا ىف
 ا ران هسأر ىفع هنأك ٠ هب ةادهلا متأت ارممكناو

 نيقبف # ءر ا حايرلا عفانأ رقو © عرلان كسي ًاشينا#»

 نه لع 4 رو 0 راكَص لع تامل كلذاق نإ ٠ رمملا رهظ لع تاون

 لماكن هوم لكلوا هلالآ ىف ركفتلاو هللا تايآ ىف رظنلا ىلع هسفن سدحو هتمه لكو

 لاسراب نهكلهيوا « نهق وب وأ » كش !تضتو راص تنصت ناقصات ناعالا لذ
 اهل_سرب واهل صاو 8 اوسكاع 0 هلوقل اهلها كالها دارملاو ةقرغملا ةفصاعلا غعرلا

 #ب ريثك نع فعيو ف هلوق ىف اك دوصقملا ىلع هيف رصتقاذ نكسي ميسق هنال نهقبويف
 وذفعيو ”ىرقو مهنه وقعا ىلع اسأن منو مهب ون دب كا قبوف ةفصاع اهلسرب وا ىعملاذا

 مقتنيا لثم ةردقم ةلع ىلع فطع © اننايآ ىف نولداحم نيذلا لعيو له فانئتسالا ىلع ظ

 1 ريغ اضنأ هنآل هل ءامشالل اباو> مقاول ىلا بدع بدعأو 2 دل لع وا ملعاو م4 50

 ىنعملا نوكيف فعي ىلع افطع مزجلاب 'ىرقو فانئتسالا ىلع عفرلاب سماع نباو عفان ًارقو |
 دع ل سص.غ ند مهلام 9 نيرخآ ريدحنو موق ءاحنرو موق كالها نيب عمجتوا

 . - 5 2 .٠

 تاطعوهف نه !م(نهقبوب

 اهلا حلاو نكس ىلع

 ندكريف جر ل

 اهفصسب نقرغيفاهفصءيوأ

 د
 الفاهن 4 ريك نعافعإ دوز

 لد اع او اهملع ىزاحي

 9 كال 1
 ثيح قابسال ارك ىف وفعلا
 وأ لن الدم زحموح

 ىلعاسان حن واسان كلم أشيْنا

 ىأ « نيزحمع مثأأم و ِ ةئيطخ اههنع طحو ةحرداب هللادمفرالا اهقوفاغ ةكوش (اعيو) مهنع وفعااقيرط
 هللا نود نم مكلامو 0 مل 3 ىوزملال ىنع ابره #« ضرالاىف » نيتئاش ليلعت ىلع ف طع بصنلاب

 35 9 1 ىهونفسلاىنعي # راوجلا هتايآ نمو 8 لحو نعهلوق © :6 ريصنالو ىلونم

 اشيناوإ# لعوهف برعلادنع ع 3 | * ليو ريت #* مالعالاكر هلا ه ْ

 4 0 # ىراوخلا نفسلا ىنعي « نالظيف 8# نفسلاا< ىرحن ىتلاىأ « ججرلا |

 لكل تايآآل كلذ فنا ظ ىرجنال رلا رهظ ىلع ىأ « ءرهظ ىلع و تباوثىأ
 وأ ف .ءاخرلا ىف ركشيو ةدشلا ف ربصي ةنال نموا ةَمْص مدعو كت نركش

 بوئذلانماماكر تيدك اع ىأ '# اوسك اع » .نيكلمو نوترشإئأ © نير
 اننايآىف نولداحم نيذلارعيو ظ اهيلع بقاعيالف مهبونذ نم ىأ « ريثك نع فعيو #

 مهلام لك هللا ىلا / اوراصا ذا نآر اب , نويذكي نذلا لمي ىنع # ضيغم مهلام

 مقتنيا هريدقت فودع

 : نولداحم نب كارو و مهنه

 اهلاطبا لع (انتايآ ىف
 ىاشو ىلا ءاواهعفدو

 نا اجا ىلع فطع

 برهم (صيخ نم هلام)

 (ضرالاىف نيزميع متأامو)
 امو) هللا باذع نم نين اهب

 هتيبادحو تامالع نم ) هنايآ نمو هللا باذعن م مكعنع نام( ريصتالو) 21117 )هللا باذع نم (هللان ود نم ركل

 نرصيف( نالظبف ) نفلااسىرن ىلا عراك سب اشينا) لاخلا (مدا لاى )نفسلا ىنعي ( راولا ) هتردقو

 ىلع( رايص لكل زاربعو تادالغلا كا ال ]نمسا نمتارك اذ ايف (كلذىف نا)ءامل ارهظ لع ( (ءروظ لع) تاون (دكاور)

 هد مميزاجيال (ريثك نعسءو)نهلهأ ةيصدعب (اوبسك اع) رحااىف نفسا ىنمينهكل (نهشب وبوأ)هتلا عنب (روكش) ةعاطلا
 ةاحنالو ثيغم ن*( صيخم نه مهلام) نآرةلاومالسا|هيلع دمصم نوب ذكي (اننايآ ىف نولداج نيذلا) نمي قل (عيو)

' 



 ل ضرالاو تاوحا 01 ةافالاو 1 كاسم ١ لعالم ارورحواعوف يس نوكينأز 0 فقر ق 01 ( ثبامو ا

 3 ران نأدعمالو 0 ءاأذو ناعرملاوواو الإ امهنم جر لايياوتنمب تاسا 2 رهان اودي ناشر مف

 ١ فصواك بييدلاب اوفصوق ن ناريطلا عم ىشم ةكالملل 5 ضرالا لع ىسانالا ىثماهيف نوشع تاناوي> تاومحلا ىف

 (ريدقءاشياذا ) ةمايقلا موب هه 2 رح ) 0 1 نورتقتلاو سمانا 7 د 1 ىلع و-عو ) اناا هد

 00 لا
 | نضرالا 0 املا ا اق تاوعسلا 0 3

 ' للع لخدت ىضاملا لع لخدت اكاذاو هنم نكفم « ريدق ظ ءاشي تقو ىأىف | ا 0 | « ءاشي اذا مهعج ىلع وهو رف ةلخلا ىف امهيف هلا قدصي نيئيثلا دحاىف نوكبامو | 27 0-6 0
 ١ نال ءافلاو كشاف بشلل © بديا تيسكااف ةبيصم نم مكباصا امو  عراضملا | 7 00
 ' ىتعم نم ءاسبلا يف اب ءانغتسا سماع نباو عفاناهركذي ملو هانعم ةنفضتموا ةيطرشام | اهرةبسك ةيانج ىأ(ركيد

 نيمرحملاب ةصوضخم ةيآلاو اهلع بقاعيالف بونذلا نم هي ريثك نع ء اوفميو»# 5 هلأ
 .٠ . مس -

 ءاقلا ريخإ تربك مهيلعةب وقع

 ع .٠

 ادعم نا لع جاشو ىبده

 2( زوج فيك تلق ناف# ةباد نم # ضرالاوت اوعسلا ف ىأ ا«امهفإت دج و اىأ##ثبامو
 |١ نا لمتعف ضرالا ىلع فيفخلا ىثملا ةغللا ىف بيبدلا تلقتكتالملا ىلعةبادلا ظفل قالطا |

 ]|| هتلانالقح لبقو ناسنالا هب بص وناكسب ذل نوفصو فن ناريطلا عم ىشم ةكئالمال ن وكي

 0 # ناسنالابيب دن ودب تاناو يملا نماعاونا تاومسلا ىف قل ىلاعت

 , دارملا # مكيديأ تيكا هفةبيصم نم كباس اموت لج وزع دلوق# ةمايقلا موب ىميةيريدق ! | وللاةوزءانتلاب لون نه
 قعاوصلاو قرئااوءالذلاو طحمتلاوماقسالاو ءاجوالاوحتةهوركملالاو>الا بئاصملا هذه اون 00 0

 نبالاق هريثكن عاوفعي و ىصاءملاو بونذلا نم ركيدي أ ت دسك اهف بئاصملا نم كلذريغو 0
 - ٠ فامودنس 1 ز 72 3 | لمي تع ا 1 7 هش توا : ]| لس رولا رق لاك 3 كلا دعا تا سانع | يع
 نددح ام ىلا ىذل وماسو دع 0 مور اكد ًالاءفهت د هص وصمت ةدإ الاانلقواوم ات

 ( قايسلاو قابسلابنيفلكملاب

 ري-عنمهربخ ثيسك اعو

 ن-هو طرنشلا ىتءم نيوكت

 0 ع
 ىعم نيود ىلعفءافلا تيب |

 هنا هد قامتواطرخلا

 ١ ىوعلائورو#رثك | ذيع هتلاوعشامو تنذنالا قع جالتخاالو مدق ةرثعالو دوع

 | لضفاب ربخأالا هنع هللاىذر بلاط ىبأنب ىلع لاقلاق ةليحس ىب أن ع ىلعثلا دانساب
100 

 ىأ(ريثكنعاوفعيو )وهو
 أ 0 ةيبصدن 00 0 د هللا باتكف ة 1

 هيلع بققاعيالف بون ذلا نم

 0 الف سانلا نمريثك نعوأ . 8 0

 | 0 0 0 لاكو هوفعدعب دوعينانم 0 هللاذام دلا ىف 6 قاافءامو 1

 | اهالااهل هعفريل هللانكيمل ةجردوأ املالا هلرفغيل هللا نكيمل بنذالا اهقوفاف ادبع |
 نيل دل 0 ا اص هللا

1 

1 
 نءا لاقو 1 ,وقءااب مهلحاعي

 ل 7 وامنا ا لع ءاطع

 3 ءاصملاو ن رقلأ نمدملا

 تااق اهنعهللا ةثئاع ع
 0 ىخر َن (قر |! ةنتءافعامناو ا ب

 2( ةكوش ) ظل لكأف تايانحلل مزالم د,علا دماح نيد لاقو هيلا هير نا س>|قرظناا للم نع 2ك اهل

 هدنع رجا هللاوهوحو نمهةعاطااةيانحو هحو نهةءم_صعملاةياتح نال ةيصصاعم ىفهتانح نمرثك ًاهتعاطف هناياتحو

 لوبرلاق ت

 ىلاعت هللا ىذ ر ىلع نءوةوطخ لوأىف كلهلهتةجرو هوفعالولو ةهامقلا ىف راقت هنع فزع بئاصملا نم عاوناب هنايانح نه

 اناث بقاعيال ةرع بقاعاذا مر كلا نال ناودلا/ ف نب مدل هنآ ىعرا ءدهاذل

 امور ردق ءاشياذا) مجايح ا ىل ع ) مهعج للعو»و 0 ك2 اهلك( ةياد نم ) ضرالاىفقلخام ( امهف) م 2 57

 5 زجيالف بونذلا نم (ريثكن ءاوفميو) كببصي مكبديأ تنجاجف ( مكيديأ تبسك اهف) كسفنأ ىف ن 00 ركباصأ
2 



 هرو ودصو هردصوفاع ميلع 4 ىر ا زود ا رونقا ه# ٠0+ ز>- ملعدنا)مالسالار ريا ملأ

 هقح ى عرفه ناكول هناي ردا ءارتؤالا ىننل و 2 : رود صلا تا ميلع دنا |

 تار الط ك3 ءدعوبواهتاضّشنوا هدحوب ىملاتابثاولطاباا و ىلاعت هنداعنمذا |

 عامسال كفداغلا ضع َّق 2 نم واولا طوقسو هاد سعال ىذلاهءاضّق وأ نأ رءلابهقح
| 

 هئع اوباناعزوامعلاب 5 هدابعنءةيوتلا ليش ىذلا وهو © ناسنالا عدبو هل وق ىف اك ظفللا
١ 

 5 ,وتااةةمق- تف دقو ةنابالاوذخ الا ىنوموزوكتل . نءونع نان لوعفم لا ىدعي لويقلاو

 ا عييضتلو ةفانتلا بونئذلانم ىضذاملا ىلع نادم ع دس ىلع 0 مسأى ره هنعهللا وذ ر ىلعن : عءو

 اع ةاذاو ةيصعملا ف اهتيب راك ةعاطلا ّق نَس عقلا ةياذاو ملاظملا درو هداكالا ضئارفلا

 ملع هناوو ملال ةعل هاو مهلطاب |سمق كاذ ىلا هللا. لينا كفو مانا ٍ

 ةدوملا الا ارحأ هلع مليا لق تلزن امل سابع نبا لاق # رودسلا ت
 ليربح لزتف هدعب نم هل راق ىلع انتحنا ديربا ىلاقو 5 0 بولق ىف عقو 00

 هللالوسراب موقلا لاقذ هي "ألا هده هللا ل زن 1 هوم | ممن هريخاف مالسلاو ةالصلا هيلع

 نالاق 6 هدابعنع ةبوتلا لبش ىذلاوهو 2 لجوْع لزأف قداص كنادهشناناف
 هتعاط لهأو هءأ ءلوأ ديرب امهنع هللا ىضر سايع

 م 01 ةبوتلاركذ ىف لصف زيجم

 قاعتتال ىلاعت هللانيبو ديعلانبب ةسصعملا تناكناف بدلك ةيحاو ةبوتلا ءالعلا لاق

 0 مدننا ىتاكلاو ةيصعملانع علق. نا ا هدحأ طورش ةئالث اهلف ىدآ ق

 -ةفناو ةبوتلاتدص ل ورمثلاءذ_ه تاصحاذاف ادبأ اهلادوعبالنأ مزعينأ ثلاثلاو
 ةثالثلا هذه ةعزأ اهطو رشف ىدآ قح قاع ةيصعملا تناكناو هتبون عصت 1 ةثالثل ادحأ

 نع لاقتنالا ةبوثلال دقو ةبوتلا طورش هذهف احاص قح نم أرينا عبارلا طرشلاو

 ىرتستلا هللاديعنب لهسلاقو الءفو ةين تاءاطلا ىل_ع لابقالاو العفو ين ىصاعملا

 ةريره ىبأن ع( خ ) ةدومحلا لاوحالا ىلا ةمومذملا لاوحالا نم لاقتنالا ةبودتلا

 بوت أوهللا رفغتسالى ا هللاولوقي ملسو هيلعدتلا لص هللا لوسر تءعسلاق هنعدتلاىضر
 هللا لص هللا لوسر لاق لاق ىتزملاراشب نب رغالا نع (م )5ص نيعبس نمرثك أ مويلاىفهنلا
 هللاددعن ع( ق ) ةسمةئام مويلاىف هيلابوتا ىناف هللاىلا اوبوت سانلااممأإي ملسو هيلع
 كك ا عةبوت حرفأ هلللوش مل آس وهماع هللا ىلصهللال وسر تدمع ”لاقدوعس نإ

 ةمون مانفدسأ 7 معطوف هبارشو ةفاعط املعةتلجار 2كم ةناودرص نافل لحر

 ىلا عر أ لاقهللاءاشاموأ شطعااو رحلادتغااذا تح اهلطفهتاحار تبهذدقو ظقتساف
 دتلجااذاف الق سان تاويل ءانغاس لعفسأو طرذح 0 مانانلف تك دل نا
 هدازو هتلحارب اذه نم نمؤملا ديعلاةيوت اح رو دشا هللا هنارشو ةماعط اه.اعمدتع

 هللا لص هللالوسر لاقلاقهنع ىلاعت هللاىذر ا قل ةزافملاو ةالفلا ةيودملا
 ع ع ع 1 9

 ١ ضراىف هلضادقو هريعب ىلع طقس كد |نم نمؤملا هديع ةبوني حرف اهلل ماسو هيلع

 ا نيد هديبع ب وح اح رفدشأ هلل ماسو هلع هللا لص هبال وسر لاقلاقهنع لسهو 0 ةالؤ
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 تبدسحح ىل ع م

 لبش ىذلاوهو ) كلذ
 تلبقلا اًهن(هدايعن 3 ب ف هم

 دلنم هدردخل اذا 520 |هئه

 لاشو لوقأدبم *ةلعحو

 هب اودنعدتل زعىادنع هتلبق

 نع محرب نا ةيوتااوهنع

 بحاول ىال مالذالا اومح بعأإ|

 ىلع مز رعلاو امهملع مدنلاب

 د_عأ ناكناو دو-هيالنا

 ل دن نكي مل ق 7-00 هس

 ىلعلاقوه ةنرط ىلع ىغعقتاا

 عش مسأوه هنعهللا ىخر

 ىضاحلا ىلع ناعم ةّمس ىلع

 ف مادتلا بوبذلا ند

 ةداعالا ضئارغلامديضتلو

 سفناا ةباذاو ملاظملادرو
 ةيصعملا قاهت راك ةعاطلااق

 ه1 يشنلا. ةتكاذاو

 -ةذا اك ةعاطلا

 5 لد ءاكلاؤتيضلا
 ىئدسلا نءوهتكعض كععذ

 ةوالح أ

 كرت ىلع ةعزءاا|قدصوه

 ىلا باقل, ةبانالاو بونذلا
 وهءريغنءوبو.غلامالع
 تنذلا ةوال> دحالنا

 نر ءوءرت ددننع باقااق

 ل لاقتنالاو_ه لو

 ىلا ةمومدملا لاوحالا

 نعو ةدودحل |لاودخلالا

 اعضارعالا وهدا

 هدابعنع ةبوتلال بش ىدذلاوهو )رشااوريلنانم ( سمه ه؟ اخ و اق ) بواقلاىفاع ( رودصلات ادب ميلعدنا )



 ايوا تاز ودي هللا لكس هللالؤسرلا ىف : دولا اا ئدنلا) 2 ةءاط سكي ( ةنسح فرتش' نمو)
 ةدوملاركّد بقع اهركذأ انلوأ الوان ةدوملا لوانت اهناالا تناك ةنس> ىا ىف مومعلا رهاظلاو 0 رتدومو هةنخ اللا
 اا اناعضا هلدهفعاضيف اح ابضرق هللا ضر ىذلااذ نم هلوقك افعاضت ىا )0 _سحاجذ ازا را اىف

 (روك 3 هوطإ بنذأن (روفغ هللانا 5 :لا ىلاوا ةنسحلا ىلادو_هيريوكلاو مر ةلاكر دصموهو ىثس> ”ىرقو

 ا دف هلع لمهاح --1 ٠١ 6-1 ةيوتلل أ : نورشءلاون فا أ م اياك ليقوهاضش عاطا نمل

- 

 7 رق و ظىرتلا 0 | لمعلاو ةعاطلاب هيلا مكبر قت ىف ا لا نيا
 | || هتدومو هنع هللاىضر ركب ىبا ىف تلز لبقو لوسرلا لآ بح ا

 03 ١ ماد "ىرقو باوثلا ةفعاضع 04 ع م ةنسللا قىا اهبف هلدزت 9 ٍِك ىرتفا نووتش از كاملا

 ارألا دو عاطا نمل« روكش » كندا نإ روقغ هتلازا ف ىحو تلا وزي | ةسطعتم ماا (ابداك هلا ىلع

 ]|| ىرتفا © ابذك هللا ىلع ىرتفا 2 نولوبأ لب ه6 نولوشسمأ  ةدايزلاب هيلع لضفتلاو |
 هلثمنع ءارتفالا داعبتسا « كبلق ىلع متع هللاأشي ناذ # نآرقلاوا ةوبناا ىوعدب دي

 ناك نم اماف هيرب ذا_هاج هبلق ىلع اموت ناك نم هيلع ”ىرتجاعا هنا ىلع راعشالاب |

 ءارتفالاب *ىرتوعل كرلق ىلع مخ كرالذخ هللا اشي نا ل اق هن اكو الف 5 ةفرءمو ةريصباذ

 ىلع لخفتلاواماونةيفونو

 مح وتلاد_فةزمهلا ىنعمو

 نأ نوكلاعا ل فدا

 ىلعءارتفالا ىلاهل ما ويس

 ىرفلا .ظءاوه ىذلاهتلا

 مك هللا ًاناف )اهشخلاو
 ىادهاح لاق( كبلق ىلع

 قشيالف ربصلاب هيلع طبريوا هنع ىحولاو نآرقلا ك_سع كبلق ىلع متي لقو هيلع |

 هتاملكب قحلا قو لطابلا هللا ميو له مهاذا كيلع |
 1 ىلع ريسللاب كيلق ىلع طب رب

 لضفلانب نيسلاو كاووصلا بهذ هيلاو ىل : رقلاف ةدوملاالا ارح ادلع مكلئساال لق ١
 ىرتفا مهلوق ىل !ءو هاذا

 ٍِ ا 5
 هل-خدتال_ءاابذكمللا ىلع ىدالا تكو مو هللا ىلص ل هدوم ند ىذ ص ريغ 8 لاذع يسب لوقلاو ا

 هذه مسن ىلا ريصملا زوالف فلسا ل وةوهو نيدلا ضئارف نم هنراقأ ةدومو هنع | اعو) ينك

 اوبرقتو هلا اوداونا الالاق رخآ لوق ةبالا نسف سابع نبانع ىودو ةيآلا | ير. ابا
 ددوتلاو ىلاعت هللاىلابرقتلاالا لوس هللاىلا ىبرةلاوهلاق نسل ا!لوقوهو هتعاطبهبلا | ا

 ةعاطبستكيىأ © ةنسح فرتق. نمو 8 ىلاعت .لوقو 6# اصلا لمءااو ةعاطلابهملا |
 ىأ 6 روكش 8 بونذلل 6 روفغ هللانا 8 فيعضتلابىأ * انسح اهيف هلدزت قله |

 | ىرتفا له ةكم رافك لوشلب 4 ت” نولوش مأ اهفعاضي ىتح لاعالا نه لدقلل ْ

 ىلا هلثم اوبسنب نأ متاسل ىلع ى ءرجو مولقف عشأ ءانعم مهل جاوتديف هي ايذك هللا ىلع |

 ىلع مع هللاأشي ناف ف بذكلا عاونأ خقأوهو ايدك هللا ىلع ىرتفا هناو بذكلا |

 هانعم ليقو رتفمهنا مهلوقو مهاذاكيلع قشيالىتح ريصلابكبلق ىلع طب رب ىا # كباق

 م لتفلادك قل لع فا ولد يخاربخ اذ كانا امو نآ رقلا كيسنيف كيلق ىلع عبطي

 لطاباا ا نأ ىلاعت هللا هر ,خأ « لطابلا 0 22 هي الا هذه ىف 0

 نم لزنأ اع مالسالا قحب ىأ  هناملكب قلا قو  هوحع لجونع هللاو 0
 ١ نزهظيو(قحلا قو عفان 3 :

 6( هءاتك ) اعمق “كيذهللا لعفدقومالسلا هملع ةسب ناسل ىلع هءاتك نملزن ا (هتاملكب) هتيثو مالسالا

 قع ف وظيم رغم تلا
 ري غل طابااوعنال مخي

 دعووهلب طرشااب قلعتم

 هللا مساراركتهليل د قلطم

 اأو قو عفرو ىلاعت
 مطخللا ىقواولا تطقس

 ناشالا عدوى تاطقس

 عبس و ريدخاب ءءاعدرسشلاب

 موصم 5 ةتئمام ١ ىلع رئاب نلإ

 مأ) ليز كك ىو ريسلار أ (روكش) بان ع نذل (روفعهللانا) )اعنا ان ةمءوح أف 9 هلدزت 3 ةنسح) 3ك ه0( فرش : نمو)

 0 اعف 5 تكلا لسا لوسر ,كلد متغاف (!ب فكها ىلع )دج قلتخا(ىرتفا) نول ٍءاون ل لئن رواوَس

 دكت مالسالا يدر هظب (متاملكب قا ودلرشا هناا ( (لطابلاهتلاحب و) كياكطبةميل اَسو(كياق لع)طبرب



 ته كلا ىق ءاح ام اهلحا ع ندو ب أرقلا 2 امله ق 351 0 رفا ىوذؤق ةشان

 لاق كل خخ 2 ١م هللا لو_سراب ل 5 كرت 4 اهنا ىور هللاق 20 هللاق 3

 الا لاقف ةبارق مهفدلوالا شيرقنع نطب ن .كتمل ملسو هيلعهللا ىلص ىنلانا تبع سابع
 ىنهيىبرقلاىف ةدوملاالا هلوقىفاضيأ سابعنبانعو ةبارقلا نم منيو ىنيبام اولصتنأ

 لتئاقمو ةمركعو ةداتقو دهام بهذ هبلاو ىجحر اواصتوىنودوتو ارق اوظفخح نأ

 سو هيلع هللا ىلص ادم اوبقرالاق "1 رغنبانع ( خرب كاحضااو ىدسلا و

 00 هللاىذر نيسالاو نسالاو ةمطافو ىلع ليقف همنا رق اوفلتخاو هب لهأىف

 نيذلابلطملاونبو و مش اع هدرز راقأن م ةقدصلا مماع مرحب نم هيب لهأ لو مع

 هيلع هللا لص هللالو د نأ ةدأنب ا ل ) مالسالاىفالو ةيلهاح ىف اوقرتش مل
 دتلا تاتكي اود روثلازو ىديلادف هللا ناتك يكل وأ نرلقت مكيف د كرانىنالاق سو

 لهأىف هللا رك ذأ ذأ تي لهأ أو لاقمث هيف بغرو هللا بانك 00 هناوكسق#او ىلاعت

 لهأ نم هؤاسن سيل ًادمزاي هتيب لهأنم نيدح هإلاقف تب لهأىف هللا كركذأ ىتيب
 0 نمو لاقهدعب ةقدصل اهءلعتهرح نمدهتب لهأ نكلو هتب له أ نمءؤاس لاق هيب
 ولا ةلاس رلا غياث ىلع رجالا بلط تاقناف * ساب ءلآ ورفهحلآا ول قعلآو للعلا

 0 م هيلع 07 ءاس الا نم هريدعو ماسلا هيلع حوت ةصقىف هلوقل دو

 ةلاسرلا لمت ىلع رجالا بلط زوال هنأ ىف عازنال تاق « نيملاغلابر ىلعالا ىرجأنا

 نعاشلالوق هنمورحاب سيا ةقيقلاىف اذهو اذهالا ها

 بئاتكلا عارقنه لولفنمم » مهفو.-ناريغ مف بيعالو

 ني_لملا نيب ةدوملا نالو مف حدم وه ىل بع م5 سدلف مع اده ناك اذا نا

 تدب لك هأىف 00 ميج ق> ىف كد ناك اذاو' تا

 اد مكلتسأال لق هل ا كد سو هيلع

 ماصو 6 6 تت 0 5 ها 5 1 0 ةيقكلاىف 5 5 ىبرقلاىف

 دنع دنع مالكأانو عطقن معا د هسا 5 ىاثلا هحولاو» ةتباا را م«اةمزال

 0 ىبرقلا ىف ةدوملاالا ارح

 زئاف عسوديلع هللاىلص هللالوسر نودي نوكرسثملا ناكو 2
 ةئدملا ىلا رحاه افاد ١ ةالصو 1 هيلع هللا ىلع هللالوسر : ةدوع اه.ف مدد سحاق

 د نأ لام“ هيلا اي ءرطصتو نامل

1 

 3 الاهذه ىلاعت هللال

 ىلاعت هللا لزتاف نيسالان ل هناوذاب 2

 ةمسان 3 كدب لا 58 تراسف هلل ىلع اللا ىرحأ نا مكوهف رجا نم 6

 ىروشلاةروس اك نو كينأ ه4 ٠ءا/ 53 زوجبو لصتمءانثتسا نوكينأ ذو

 | ةدوملاالا ىا اهنملاح ىبرقلا ف ةدولا كلاسا نكل طق ارجا مكلأساال ىندملاو عطقتم

 )ا هأ وسرور هللا اودوت ناالا ىا هللاىلا برقا ىلرقلا كفو ان

 خا منو هيلع هللا ىلص دن لآى رق رييجت نب كيعس لاَ ىبرقلاىف ةدوملاالا هوت

 ١ باطأأل ءانمهلوالا ه نيهجو نمدنع باوجلاف ىبرقلا ىف ةدوملاالا هلوقنع باوجلا قت

 ا هللا ىلع ىب |

 ١ ةدوملا مركْذأ نكل ىأ ىبرقلايف ةدوملاالا لاقف أدتبامث ارجأ هيلع كشنأال لقداوت
 ا تازئامالكلذو ةذوسأم ةباآلا هدهنال قو مهوذؤتالف م 5 رق مهنيذلا 1

 رع بح يس جا

 هلوقل ١

 طقارج أ كلأسأ الىأ
 اودوتنأ كلأسأ نو - 4

 . 5 5 6-3 محلاس الىأى بارق ا 11 0 »| ؟ - | -

 اودونناوهوادهالاارحا

 6 نيذلا ىقيبارق لأ
 لش ملومهوذؤتالو مكتبارق
 ءةوااوأ ىبرقلا ةدومالا

 راكم اول_هح

 كلوقكاهلارقمو ةدوملل

 لو ةدوم نالتفلا قل
0 - ٠. 

 مح ادير ديد بح مهي

 مال ىلر قال

 هعو ىح ناكم مهو

 ةدودلل ةا-صب ىف ثدسلو

 فود ةقاعتم ىهاعاىب رقلل

 ”ءردقتو سكلاق لاملا

 ىرقلا َّق ةتاث ةدوملاالا

 ردصمهىب رةلاواسةةنكممو

 ع ىرشللاو ىنازلاك

 لها أ قدار ماو ةبار ىلا

 تلزئا هنأ ىورو ىبرقلا
 له هللا لوسزاي لبق

 تبحو نيذلاءالٌودكتحارق

 ةمطافو ىلعلاق ,مدومانياع

 نأالا هانعم لي ةوامهاشاو

 الو مكيف قبارقلىبودوت

 ىلع اوجميت الو ىنوذؤت
 نواطب نم نط نكي ذأ

 هللا لوسر نيبالا شرق

 ىبرقلا ليقوةبارقمهنييو
 نأ الا ىأ ىلاعت هتئا ىلا برت

 مكب رقت ىفداوسروهللااوبح
 اصلا لمعلاوةعاطلابهيلا

 ةبوتلاب هللاىلا اوبرقتن ءارفلا لوقىفو ىرصبلا نسلا لوقىف ديحوتلاب هللاىلا اوبرقتت ناالا لاقبو ىدعب نم ىتارق
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 زيكرشملا ناو ( ميلأ باذع مهل نيملاظلا ناو ) ةبوقءلا مها تلعلوأ نينمؤملاو نيرئاكلا نيب ( مهنيب ىضقل )

 زيغتاخ (نيقفشم ) ةرخالا ىف نيكرستملا ( نيماظلا ىرت ) ايثدلا راد ّق ممم تاكا نأ : 5 رخآلا

 راع اونمآ نذلاو ) اوقفشي موأ اوقفشأ ةلاخ ال مم لز ب 06 عقاو وهو ) م رفك ءازح

 ىق ملأ باذدع مهل

 نم ( اومك اق

 دنع (م-مردنع نؤاشيامم 4 ١ ا-يهزن و امق ةعش بطن مؤملا 3 هع ةطور ن 5 تانملا تاضطورى4 تاحلاصلا

 (كلذ) ل لملقلا لمعلا ىلع (ريبكلا 4 .٠ 8»- لضفلاوه كلذ ١ ؟نورسجعلاون ا زحلا) نؤاشي ال فر رظااب بدعت

 ىذلا) ريكلا لضفلاىأ

 وبأو ىم رشبب (هللا يشيب.

 ا ىلعوةزجوورع
 اوامعو اونمآ نيذلا

 هدابع هءىا ( تاحلاصلا

 راخلا فد_غلونمآ نيذل

 هموقىسومراتخاوهلوقك

 ىلا عج الإ د ->- مث

 ىذلا اذهأهلوةكلوصوملا
 لاق املوالوسر هللاثعي

 لعدم ىنت أ نوكرشمل
 لق)لزنارجأأتلاسرلا غيلبت
 غيلبتلا ىلع(هيلع كلئسأال
 ىبرقلا ىفةدوملاالاارحأ)

 نه غرفل ) مهدي ىمعقتل (

 ( نيملاظلاناو 4 اله

 هباحصأو لهجايأ نيرفاكلا
 عيجو ) ماا باذع مهل (

 ن.رفاكلا (نيملاظا ىو

 ١ ( نيقف_ثم ) ةمايقلاموب

 اولاقامم (اويسك امم) نيفناخ

 (عقاووهو) رفكلافاواعو
 نورذحتام ( مم ) لزان

 نآ رقلاو اسوهلع هبا ىلص

 ل مْنياعق (تاحلاصلااولعو)

 +!تاضوريف) هبااو ركيوبا وهو ممر نيبو

 دوه ناىهتاضورلا ريغ لزانم هل اع هللا هقو م ا

 4 كلذ 5 م

 ةلاسرلا خيا ىل ع ىأ# هيلعر ككلئسأ ال لق 8 لو نعدلوةؤ ## تاحاصلااولعواونمآ | , ( اونآ نيذلاو ) 1 2 ت1 "ديسك اا يذلا

 * 2 ىضقل © لاتقل و نو لصفلا ناب ةدعلاوا 0 ا.حأتب قباسلا |

 ىضقل ةرخآلاىف نيملاظلا باذع رىدقتو لصفا ةلكال 0

 ةمايقلا ىف 6# نيملاظا !ىرت 8 ةرخ آلا باذعىف بلاغملالاباذعلا ناف ايندلا ف مهني
 قحالهلابو ىا 6 هب عقاووهو #8 تاآيساا نم اوسكام# نيفئاخ # نيقفشم |

 5 تانلا تاضوريف تاحلاصلا اوعو اونمآ نيذلاو  اوقفشي ملوا اوقفشا مهب

 مهل تبان هنوهشيام ىا 4 ممر دنع نؤاشيام مهل © اههزناو اهعاش بيطاىف

 هن ودر عصا ىذلا نا < ريبكلا لضفلاوه يه نينمؤللام ىل ا ةراشا 4 كلذ ِِظ مهيب ردع أ

 ١ كلذ م تاخلاصلا اواو اونمآ نيذلا هدابع هللارسثبب ىذلا كلذ ل ايندلا ىف مهريغاام

 هللا ه ه رمش ىذلا ناسا كلذوا الا مث راجلا 0 3 هللا م ىذلا باوثلا

 ١ هربا نم رسب ردو هرسإ نه مز1 فامكلاو ةزجوورعولاو ريثك نبا 0 هدابع |

 | مكنم اعفن © ارحا # ةراشبلاو غيلبتلانم ءاطاعتاام ىلع # هيلع مكلأسااللق ه

 ءاندتسالا لو ىتبارق اودوتوا مكنم ىتبارقل ىنودوتنإ ## ىبرقلاىف ةدوملاالا

 ىا# مهني ىضقل 9 ةمايقلاءوب ىلا مهنع باذءلاريخأتب قالا نيب ركح هتلانا ىنعي

 باذعمهاو# نيكرسدملاىندي «# نيملاظلا ناو ههامندلا ىف كنون ذكي 0 غرفل
 ا ا : ” ن0 08 55 6 5
 ْ نيلجو ىأ# نيةؤسم 8 ةهايقلاموب > علي 0 نبملا طظاا ىر : تل 4 ملا

 ىأ< مس عقاو رهو 0 ةثيلا لاعالاو كرشلان 1 3 | 00-2 3 نيفاخ

 ٌ تانحلا تاضور ّى تاحخلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو 0 م عقاو مهبدك ءازج

 تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلا صخ كلذلف ةنجلا عاش بيطأ
 اولع نيذلا ءالؤه نو
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 لضفلاوه كلذإ# ةماركلا نم ىأ# مهر دنع نواشيام مها 0 ةلبقلا لعأ نما (طاعملا

 نيذلا.دابع 8 هن  هللارشب ىذلا يه ةنلا مهننمركذ كنلائأ

 | :تاضورلا ةدهنال

 | نعلئسهناامهنعمتلا ىضر سابع ن !نع( خال ىبرقلاىفةدوملاالا 9 ءازج ىأ 6# ارح أ

 6 هلوق ) نوهشيو نونتام (نؤاشياممهل) ةنلا ضايرف ( ت
 (اونمآ نيذلا) امندلا ىف (هدابع هللارسثب ىذلا) لضفلا 0 ملا ميلا لضفااوه )ةنلا(كلذ)ةنلا ىف(ممردنع)

 ىلع (هيلعركل أس اال كم لحداللاشو كرامجال دجاب مهل ) لق ) م6 رليب و مهني :دباعث ث(تا طظاعلاا ولعو)نآر لاو دح

 اودوت نا الا ( ىبرةلاىفةدوملاالا ) اله> (ارحا) نآ رقلاو ديحوتلا



 هدسقال هتنغأواورقفلاالا دياعا حلصيال نه ني:هٌوااىدايعنم ناو كاذهدسفال هّنرقف أولو ىنذا الا هناع ا علصإال نم ننؤللا

 ىمع 0 ةرح الا رحدرب ناك نم / ع اةيالىذلا عي | (زيزعلا) "22 لك لع كءااغااّةردقا| رهابلا(ىوةلاوهو) كلذ

 ايندلاهب لاني نابوأ ةناسحا ىف فد ع وأ هلع 0 ) هثرح ىف هادزل ١ ازاء | رح ةدئافا اهب ىدد 2 املماعلا هامعاام

 0 . الابن مؤيملو امدللدلع ةىروشلاةرودا ناكنم ىا ) امندلا سه ء . ه زي»م ثرح ديرب ناك نهو ِ ةرخ ”آلاو

 0 5 ارز 211002 بصب

 | عمق ديرب ناك نم © باغيال ىذلا عنمملا # ززملا » ةردقلارهابلا * ىوقلاوهوؤ#
 ايندلا لعب لصحت ةدئاف هنأ ثيح نم عرزلاب ههبش اهباوث # ةرخ الاث رح
 ضرالاىف ردبلا ءاقلا لصالا ف ثرحلاو :ةرخم الا ةعرزغ امدلا لمق:كلدتلو

 اهواك مدام لا رسب مفمغدحا ولاب هطونق 04 هنرح ىف هلدزت 00 هنم لصإ+ ا عرزلل لابو

 ا اشك اهنم هنؤن امندلا ثرحدبرب ناكنمو 9

 مهلألب # ءاكرش مهامأ 98 ىونام ”ىرما لكلو تاينلاب لامالاذا # بيصننم

 ا نييزيداب 4 مهلاوءرشإ# مهنيطا_ش مهؤاكرشو عيرقتلاو ريرقتلل جزمهلاو ءاكرش

 مهؤاكرش لبقو ايندلل لمتلاو ثعبلا راكناو كرسثلاك ## هللادب 5 ملام نيدلانم

 بلس اهنال اهلا عرش أ ناك ساو ءاكرش اهوزوم مهنال مهيلا اهتفاضاو مهنانوا

 ءاضقلاىا 4 لصفلا ةظكلولو 9 مهيأ هئس نم روصوا هب اون اع مجاتتفاو مهتاالض

 هللادقز ر نم لكف هنم ديالام ءاطعاوهو دايعلا لك قحىف ماعئاربلاو ناسحالانا ىلإ

 قزرلاىف هفطل لقو هقزرب نأ هتلاءاشي نم وهف حور ىذورفاكو نمؤه نم ىئلاعت

 ةدحاوة سمع م ا عقد مهنا ىباثلاو تايماعاا نم مكقذر لهح هنا امهدحأ نيهحو نه

 نو م زيوعلا ف ءامام لك رداقلا ىأ# ىوقلاوهو #

 | ةرخآلا هلمعب ديرب ناكنم ىنعملاو ةرخآلا بك ىأ « ةرخآلا ثرح ديرب ناك

 ةدايزلا نم ىلاعتهللاءاشإ ام ىلا ةرمغع ىلا ةدحاولا تا 3 هنرحىف هلدزت ١

 ناك نمو هيدبلا تاعاطلاو تاريخا ليس لديهستو هتناعاو هقيشوت ف ديزتابا ليقو

 «اهنمهتؤن © ةرخآ آلاىلعاهل ارثؤم ايندلا هلمعب ديرب ىثدي ©« ايندلا ثرح ديرب

 نع اهل لمعي 1 هن ىنعي## بيصن ن ه ةر> ألاف هلامو 0 اهنم هلمسقو ردا

 ءانساايةمالا هذهرشب لسودي 1ع هللا ىلص هللال وسر لاقلاوهنع فلا ىذرس ان

 هزات يسل الا ىف د نكيمل يد آلا لع مهنم ل عنف ضرالا ف نيكمتااوةعفرلاو

 4 ١ 06 دحاىلا هزءملو كلوصا ا عاحو
 ١ هوت ءداتساب ىوغبلا ةح ركز ةييلأ

 | اوعرش # نيطاشلا للقو مانصالاىنءي 1 اكرش 6 ةكم رافكىندي# مهامأ» لات

 © هللا هينذأي 1 و مالسالا نيد ريع انيدمهااوعرش سابع نبالاق 0 ن.دلانم م مهل

 ةماعلا موب نوكيا لعفلا ا وذ .ز مهنا كاذو ةياكعإ ىذلا ىلاعت هللا نيد فال ىلع اهرسأب عئارسشتللا كلتنا ىنءي

 « لصفلاةلك الواو 1 اهريغنولنال ممنال امئدلل ل معلاو ثعبلا راكناو كرسثلا مهل

 هقزروهو ضيعت ن هنأ

 كيعتل وهدد ررامدإ مست ىذلا

 نم ةرخ الاىف هلامو ١

 امثدلاىف هلو ةرخ الاف

 رك ملو بيصن

 هقزر نا ةرخ الا ملاعىف

 ةناهتسألا هيلا ل صيموسقملا

 وهام باح لل كلد

 هل عءاكز نم هدد_صب

 مهل مآ )ب الاف هزوثو

 ةعطقنملا ما ىه لق (ءاكر 7

 ءاكرش مهلأ لد هربدقت و

 فاال ةلداعملا ىه لو

 مالك-اىفو ماهفتسالا

 ٍِع 7 .

 نولشا هريدق رامكأ

 مهل مأ نيدلا نم هللا عرششام
 نيدلانهمهلاوعرش) ةهلآ

 مل ىأ ( هللا هب نذأي ملام

 (لصفلا ةلكالولو)هبسعأي
 ليخأت قباسلاءاضقلا ىأ

 نانتدلاالولو أ ءازرلا |

 قازراب (ىوقةلاوهو)لاملا ] .يببحصحع

 لاشو هءاوث ىف (هنرح ىف هلدزت ) هللدام#ب ةرخ لاب اون( ةرخ الا ثرحدي رب ناكيرم ( هلل نم مو نمل ةهقنلاب (زيزءلا )دايعل

 )0 :ه)هطعت (هنؤن) هيلعهللاضرتذا ى ذلاهلمعب امثدلا باوت (امندلاشث رحدب رب ناكنمو )لع ملا ةزيلختو هطاختو دوك

 (ءاكرش) ةكمرافكل مهلأ 0 اءأ) كلاريذا لعدنال باوث نم( بيصن نم)ة:ك1ىف(ةرخآآلاىف هلامو ) اهءدنع عفدنوامخدلا نم

 (لصفااةلك الواو ) هبادعأو لهجابأ نيرفاكلاهب هتلاعأي ملام(.هلادءنذأي ملام نيدلا نم) هلاو راتخا (رملاوعرشإتملا[
 ةمالاءذه نع باد _ءااريخأتب قملا



 و لفقوةازالا هشكى هلزنأدنأ لدعلالازا ىنعموةيوتلاولدعلاو (نازيااو) هن هنامس هر هلا (قكلإ)

 ع ارملاو قود تو كَم بيرقةعاسلا ل ل عا درق ةعاسلال ع اكن رددامو ( مال ا لع جون نم نى "ا

 -طوو باسحلا مويةعاساأ نانا زملاو بتكلا لان أعم ةعاسلا ب ارتقا 3 4ع .سائمهحوو تء- ا 1 قدع اسلاوةعاسلا

 وب مكثجاشب نا ليققردعلاو باتكلاب اولعاف حلاصلا لمعااو ةيوستلاو لد د لقدن أكف طسقلاب نيزاوملا
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 قل |! 1نولخو 0

 نالةحالملاةارامملا(ةعاسلا

 دنعامىرءامهنتمدحاو لك

 (دعب لالض ىنا]هيحاص

 ىلاعت هللا ةردق نم دعت سهريغ

 دهشت لوةعلاواهعوقو ىلع

 ءازح رادنمدال هنا ىلع

 نمءالبلا فرصو مفانملا
 ع

 وادك ازدا فااي هحو

 مدربلا غيلبرب وه

 ىلا هرب لصوت دقو
 فاما نم وهىلدو مه ءدجج

 ضمءاوغلاب

 2 ارملا

 تلاها رتبو" كفاكم

 نع مظعو و هلع

 رمثنن نموا هلح

 ىط»وأ وفين وفعبوا
 هفلكيو ةيافكلا قوفدعلا

 نعو ةقاطلانود ةعاطلا

 هئاياواب فاطا ددنملا

 هئادعاب فطاولو هوقرعف

 زر زر )ءو ةءدححام

 وهانولجو (اهنم)نوفتاخ ( نوةفثماونمآ نيذلاو) ءازهتسا(ام نونمؤيال نيذلاابلجعتسي) مكلاعأ نزوومكب
 ىف نوراع :نذلاناالأ) 1-3 000 3 ةلاعال 4 نورشعلاو سءاشاءزحلا ١ نئاكلا (

 تا ىعع هنال بيرغااري 508

 ١ امانتعا عم اهنم نوفئاخ 5 اهنه نوقفشم اونمآ نيذلاو # ءازهتسا «اهب نونمؤيال 2 . ها . .٠ 3 ه١.- .٠ .٠ : .(ج 4 1 ٌ.. .٠

 ريلا نم 8 ءدانعن 8 الك ن مق ءاشياك م هقزريىا© ءاشي

 نه 5 ثيدلاو 1 راءاذا « ءاشس نم 2 ءاشين

 ْ «نازمملاو © ماكحالاو دئاقعلا نمهلا زنا قدعاع وا لطابلا ن م اديعب هباسيتلم# قحلاب ©
 ! ةلآوا هنرعالا لزنا ناب لدعلاوا سانلا نيب ىوسيو قوقحلا هءززوي ىذلا عرسشلاو

 عرستلاب ل ماو باتكلا عبتف ميا« برر ,ةةعاسلا لعاك رديامورللا هدادعاب جو اناينزولا

 | لقو كؤازج ىفوبو كلاعا هيف نزوي ىذلا مويلا كف, نا لبق لدعا ىلع بظاوو
 ! نيذلا ام لحتسي  ثمبلا ىنمع ةعاسلا نالوا برق
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 «ةعاسلاق نوراع نيذلان اال ا ةةلاخال ناكلا# قحلا اهنا نولعيو © باوثلا عقوتل

 ١ الك نال بلعلل ةدشب اهعرض تحتماذا ةقانلا تيسع نهواةيرملا نم اهيف نولداح

 ْ ناذ ّقْحلا نع دعب لاللض ىنا 8ةدش هيف مالك ةيحاص ل رع نياداممملا ند

 ! ىلا ءادتهالا نعدعبا وهف اهزيوجتل دتبي مل نف تاسوسحلا ىلا تايناغلا هبشا ثعبلا

 | نم قزر# ماهفالا اهغاسالا ربلا نم فونصب مهب رب هك داعب م طل هناا ءءاروام

 ا رتكح هتضتاقاام لغ

 ' لدعااىأ « نازيملاو ف ماكحالاو لئالدلا عاونأ ىلع ل رجشلا باتكلاىأ « ىذ
 ا امهنع هللاىخر سايعنا لاق ةيوسدلاو فاصنالا دلا ]] نازمملا ن انازبد لدعلا 0

 تقو ىأ 4 بيرق ةعاسلا لعا كءردامو #8 سلا نع ىبنو ءافولاب ىلاعتهللاسعأ

 . نيكرشملانم موق هدنعو ةعاسلاركذ ماسوهيلع هللا لص ىنلا نا كلذو بيرق امئاينأ

 © امنونمؤيال 0 4 لاك لاو ةعاسلا نوكت م هل - اولا

 1 ع نذلا 07 اهنف كال ةمن[ابلا ىأ 4 قلل اب

 ْ .هليا # لجو نع هلوت 0# كنعي لدا ىف 00 اهف نكح لقو *َ 0 5

 ْ الل و قف ا و مح - سابعنبا ل اة 1 'اسحالا 00 # هداني فرطل

0 

 ةعاسلامانق (بيرقةعاس 2 ردت مودتي( كيردامو ) لدعلاهيقنيب ( نازيملاو )لطايلاو قا نابا(قحلاب)نآ ر قلاب

 دمج( اونمآ نيذلاو )هياصعأو هله و هل ًاوهو ةعاسلا مايق ان روحم ؤيالن ذلا ) ةعاسلا مايش ) ام لجعتسا )امرقنوكي

 اهدئادشو اهلاوهأو ةعاسلامايق نم نوفئاخ (اهنوقفشم) هءاض وركب وبأ وهو ةعاسلامايقو نآرقلاو مالا اهيلع

 قا عال ماق سي(! أن ولج 0
 هلعف طا لاو رجافلاوربلا(هدابعب ف يطا هللا)ىدهلاو ق ةللاوَع
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 ءاشن - نم ىلع عشوت (ءاشي نم ةذو.) رحاقاوبلا داك دل



 06 ب لَدك ءال 6 اقحنورئاكلام مهكنئاوادلوق ل مال ضعب 0

 ككهلوقكود(مك !اعأ مل اوانلاعأانل)هديبعانلكى أ( مكبر واش رهتلا)

 انرهتلا» ةيلمتلا م ةراغا اذهو ةيرظتلاةودلا لاك ىلا ةزاشلا لوألا

 هلع ىزاع لكف # مكلاعا مكلو انلاعا انل 8 ءسما ىلوتمو لكلا قااخ # مكبرو

 ةدا_ىحلل حب ملو رهظدق قطاذا ةموصخال ىععإ جاعال 5 مو اننوب ةحال 9

 هءاو_يفتساو هنو“ اورقاناب باتكلا لها هإباع-أ ام دعب نموا ردبموب هرصنب
 باذعهاوإ# دن امع## بضغ مهيلعو # ةلطابةلئاز #* معردنع ةضحاد مهتسح

 باتكلا سنج *« با'كلالزنا ىذلاهللا ف مهرفكىع # ديدش

 0 "ب لدعألات نحو ار اورفكو بتكلاضعب اون. :1نيةرفتلانال كلذواهلك |

 1 و ماكحالا نهم مركماع هللا ضرتفا امترثكاب مكيلع فد.حأ النا تأ سابع نالاق

 <احنو متساخاأ , كلا ىف م ع لدضال ل كو ءايشالا ولاوحالا عنج ىف كتيب لذعال

 هلوق## ريصملا هيلا وزو ءاضقلا لصفل داءملا ىف ىأ 6# اننيب عمج هللا وف دم وصخ بيجال نم

 عع* روهال

 باتكلالزن 1 ىذلا هللا 1 رخال ىأ « ديدع باذع مهل 1 ميو مدا

 ١ لزت ىذلا لا 7 هر - 3 7 كيد_ش تاذع 0 م 271 بضع مه.لعو ممر

 مهمكاذخ اذا مكحلاف

 و

 تامركللا] عنا كلا م غيلمتىف # م كبد لدعال ترماو# ضعباورفكو ضع اونمآ

 / «ريصملاهيلا 1 ةمايقلاموب «اننيب عمجولا 8 دانملاىوس 3 فالتلالو لاع
 | ىتحاسأر رافكلا ةكراتهىل_ع لدبام ةيآلاف سلو ءاضقلا لصفب لكلا عجم

 | # هل بيم |امدعب نم وهدد ىف هللا ىف نوحاحم نيذلاو » لاتقلاة ب اب ةخوسنم 3

 ١ هند رهظاف هلوسرل هللابا_1-2 امدعب نموا هبف اولخدو سانلاهل باهعسا امدعب نه

 1 مك

 ١ قطو رش دحاو للاهل نس مكلاعأركلو انلاعأ ان مكيروانبرهتلا 9* ىلا

 | انني # ةموصخال ئأ 13 ةحالو ا زا لكف اناعأ تفتش وأو هش لل

 ١ نيبودنيب نكي مف ةوعدلاب سعأولاتقلابسعؤي ملاذ الاتقلاة اب ةخوسنمةي الاهنهو# كتبو |

 | اولقدويلارهل_يقهللانيدىفنوم اخ ىأ ؟ هللا ف نوجاحم ن مذلاو » لح و نع

 | دعب نمو ,هتمو_عخ 2 مكه ريخ 0 5 لبق انيبنو م ؟ناتك لدم انا

 ' هدىاولخدو اولساف ىلاعت هللا ندا ننال 0 لع خرم 8 « هلبيمساام

 ٠ ايي ,هتموصخ ىأ# 3 ةضخحاد مهن »0# موهيلع هللا ىلصفتس ةز

 ندؤننولوشو هلوةكضءماورفكو ضع اونمآ نيقرفملانال ةلذلابتكلا عم ناع الايات اتقان م محب

 كام | كاف
 مكلاعاب د خاؤنالاتاه 9 زوحجنو نيدىلو ركن
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 0 اا ايو مرصو نيظدت قللانال ةموصخلال أ ا ةعحال ) انلاعاب نوذخاؤنال متثأو
 هتححاذهوهتيحاذه دروب 4 ىروشلا ةروس ) ني_جاحتملانال ه4 غ.م اح اننيبةححدارباال ءانممو ةجاحلا 7

 ةمايقلا موب (انند عمج هللا )

 م-جرملا ( (ريصملادلاو 39

 لَ دل 8 ءائقلا لصفل

 مكحن ةاع ِك مقنو اذا

 (هللا ك0 ذلاو)

 دعب نم )هشيد ىف نوعكات -

ْ 
 ظ
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 دعب نم (هل بيجخسا ام
 اول دو سانااهإ باعدام

 ىلا,هودريل مال_سالاىف

 دوهلوقك ةيلهاجلا ند

1 

 ا
 مكناعإا كعب نممك:ودرب

 ىراصتلاودو,لاناكارافك

 اننا نينه ومال نولوشن

 0 3 انتساو مكباتكل يق

 مكن دم ريخ نفف مب

1 5 
 نه ليقو قلاب ىلواو |
 3 برشا ام دعب |

 ءؤاعد مالسلا هيلع

 ردبم وب نيكرشملا ىلع |
 ةلطاب (ةضحاد مهتيعح)

 تناكناو ةعحاها_ىسو

 دنع) هَ هد م ءامهعز

 باتكلا سذ> ىا 2 2

 هللاةدامعانل 2 انلاعا | 1( ةمأب يقلأ موب م ب وان نب ىضش ( مكبر واش ردهللا ) ديحوت اا مك 3 لدعال)نآ رقلاىف ) ترماو 02

 هللا م( نيدلا ىف( مكييوا كدب )ةمو ل ةحال ١ ن اطيشلان .دو مانص الا ةداي 6 مكلاعا كل ك1 مكلو )مالسالا نيدو ظ

 انقلاب كلذدعب هللا عأ مثني رفاكلاو نينمؤملاريصم ( ا و) ةمايقلا موي مكتب و( اننيب عم

 قاثيملا موب بيها امدعب نه ن ف ؟رسشملا ره لاشو باتكلاىف (هل سرس اامدعب نم م)ئراصنلا ود ورا! ىنهيهللا نيد ىف نومك اخي

 ليربج (باتكلا لزنأ ىذا اهتلا) نوكيامدشأ (ديدش باذءمها ور طم( بضغ مباعو م ردنع)ةلطاب ,متموصخ(ةضحاد منح )

 0 ذلاو) ل



 ةقرفلا نااولعنادعب نمالا ( اعلا مهءاحامد- هب ندالا ( ماب ادع تاك 326 لهأ ىأ (اوقر ةتامو) هتعاط ىلع لبق

 ةلك الواو ) قحربمب ةلاطتسالاب لآ رالالطو اند (مهنيبابغإ )+ السلا مهيلع ءاسس الا ةئسا دبا دعوت 0 ؟لالض

 وفرتقاام م رفا نيح اوكلهال ) مهن ىهمقل ) 0 هاشم 77 وهوا( عمه لح ىلا

 باتكلا له أ ره(مهدمبن اتكلااوثرو 0 0

- 
 را بفست

 ًانيذلاناو)

 اعالا قدم نونمؤيالمب 16

 دعب نمالا ب ير

 هللا ل وسر ثعبع ملعلا ره ءاحام

 ةواكاسو هيلع هللا ىلص

 اوتوأنب 2110
 ممءاحامدعب نمالا باتكلا
 اوثروأ نيذلا ناو ةنببلا
 مهرهدعإ نم باتكلا

 دا 7 نوكرستملا
 تاتكل [لهأ ث رو امدعن نو

 (كيذلف)ل

 ا-1و قرفتلاكلذل حالف
 .كالاوتاروتلا

 بعشأ ندهيس ثدح

 ىلا (عداف ) ابشزفكلا

 ةلملا ىلع فالثالاو قافنالا
 (مةتساو) ةيوقلاةيفينحلا

 اهيا ةوعدلا ىل- ءواهيلع

 دللا كعك (ترساأات ١
 ةفاتخما( مه 5 عينت الو)

 اعكشأ لق ول ةلطاسبلا

 ىاب ( باتك نم هللالزنأ

 رفتامو)

 دعخىف ىراصتااود وهلا

 فلج اموال

 نآرقلا وس و هيلع هللا ىلص

 امدعب نمألا 0( مالسالاو

 0 ىفامنايس( ملعل ا مهءاح

 مالسل | هيلع 7-3 ةفصن م

 باتكلااوتوان يذلا قرفتاموىلاعتهلوقل باتكلا لها ليقوةفلاسلا مالا ىنم, 6# اوقرفنامو وي

 رخآ و اةما.قل مونوه « ىم-م لح ا ىلا #لاهمالاب ه# كير نوت قستللو و استدل |

 | كلذ لجالف #* كلذلف #8 ةبسرلاىف لخدموا قلقم 4 بيرع # نآرقلانموا |

 # مهءاوها عيتلالو #8 ىلاعتهللا كسعااك ةوعدلا ىلع مقتساو ©« ترمااكمقتسا 00

 أ نمالا ع باتكلا لغات سابع نب الاقو ةياتخلا نايدالا 1 #ي اوقرفنامو 2 |

 ك2 لا

 ند م( ةنمالخ قل سو هيلع هللا ص هللا لوسر دهعق اون كن ذلا

 قرفتامو لقوةمرىفلخ دم أ 5 0 ١ (بيس) ) نورسثعلاو سما اءزملا م ن

 مالسلاهيلعلوسرلا ثءبع ملءلاواهيلعدعوتم لالض قرفتلان راب ملعلا مه ءامحامدلعإ ع نمالا ©

 الطواةوادع # مهني اب 2 اجا اوتفتلي ملفا اههريغو بتكلاو لسرلا نم ماعلا بابساوا

 نيدلان اوه اوقرتقاام مظعلا وقرتفا ني> نيلطملا لاصئّةساب## مهني ىضقل وف ةردقملا مهراعا

 هللا ىلص لوسرلا دهعيف اوناكن يذلا باتكلال ها ىندي « مهدعب نم باتكلا اوثروا

 اوثرو ىرقو باتكلا لها دعب نم .نآرقلا اوثروا نيذلا نيكرشملاوا ماسو هيلع

 نامعالاٌّ> هءنونمؤيال وا وهاك هنولعاال مهباتكن م هي هنمكث ىفا وب اولروو

 | ةيفينكلا ةلملا ىلع قافتالا ىلا «« عدافؤ# هتيتوا ىذلا ماعلاوا باتكلاوا قرفتلا

 لياعتلوا ةلصلا ةدافالىلا عضومىف ماللا نوكينا زوج اذه ىلعوتينو اا عابتالاوا

 نيذلا رافكلاك الةلزئملا تكلا عج ىنمي # باتكنم هللالزنا اع تنمآ لقو 8 ةلطابلا

 ليقو نبل كلذ اولعف منكلوىأ # ,مياغب 8؟ةلالض ةقرفاا نابىأ لعلام هءاج امدعب

 ا را ىأ « كبرنم ةقيح ةلكال واو «مل سو هماع هللا ىلص د < ىلع م هانخإ

 نمآ نمنيب ىأ « مني ىفقا #8 ةمايقا | موب ىلا ىنمي © ىعسم لجأ ىلا ول هلع 1

 ١ دويلاىنمي# باتكلااوثروأ نيذلاناو © ايندلا ىف نيبذكملاب باذعلا لزنال ىتعيرفكو

 كب ىنإ 9 ةيلاكنا مالا نم لبقو مهاب ادعي ن نمىأ ةيمهدعب نم 98 ىراصنلاو

 ا 0 نيبال م ىنعي # بيس ةينوتموإ ءيالف اسوديلع نال رع هع

 ديحوتلا نم ءامبنالا هن ىلاعتهتلاىصوام ىلاىأ عداف 8 كلذهلا ىأ + كلذإف وه

 ةلملا ىلع قافتالا ىلا تنأ عداف ريثكلا نيدلاىف فالتخالا نم هبث دحام لال و

 « مءاودأمتتالو : هن تعا ىذلا ئدلا لع تب ”اىأ« ترسأك مق :-اوإ# ةيفدملا

 ةلزاملا هللابتكب تنمآ ىأ *باتكنه هللالز اع تنمآ لقو 6 ةلطابلا ةفلت#لاىأ

 1 4 اهلك 0 (كبر ره ترحل و(تقب ها ولو) نأ رقلاو !سو هيلع هللا ىل !صدمدك )0 يمادبج ا 4 و

 لك( مسه لحس أى !| 00 باذع ربحاش

 (بيسص)نأ رثلا لاو ةاروتلا نم (هنمكش ىنا) نياوالادعب ن م لاغو ىلسرلادعب ع نم( مهدي نم)ةاروتلا اوطعأ(باتك 3
 (مهءاوها عينا ا 0 مزديحوت !١ ىلع ( (مقتساو)كب رباتكو وكبر ديول ك | (عداف كلذاف) رت ميل رغب 5 ال دأ هيأ

 ؟نم (باتكنم)ءادبالا ىلع ( هللالزلا اع تنمآ لقو ) دوجا!نيدو دويلا ةلبق مهيدو مهللبق

 اوثرو أنيذا ناو) ىراصتااودوملاكالهنم مغ رفل م 6 والعم تقو



 رسف مث مالسلا مهلعءابتالا نمامهنيبامود<و ح ون نيد ندلانمركل

 :ءاناهح لكل ىلاعت هللا لاقةفلتعاباف مئارسشلا هندرت ملواطس# هتماقاب ءرملا نوكأ راسو |

 ىدمومو يارا كد انيصوامو كلا ان معو | و يل راع هنىدوام نب دلا ند

 باع ناعالاوهو6# نيدلا اويقانا 9 هلوقب رسفملا مهيب ايف كرتشملالصالاوهؤمئارسشلا |[

 ىلع مفرلا وا عرش لوعفم نه لدبلا ىلع بصنا'هاو هقلاماكحاىف ةعاطلاو هقيدصت ||

 ع 5 انلعح لكل لاقاك ةفلتخمف مئارسثلا عورفاما لصالا اذهىف اوفلتالو أ

 هلال ديحوتلانمهيديلا مهوعدتام #9 مهيلع مظع 6 نيكرشملا ىلع ربك اجاهنمو |

 داشرالاب «هيلاىدهيو# نيدالوا مهوعدتالل ريعشلاو هيلا باتحب «ءاشي نمديلا ىتحي

 هيلا لسبقي « بيئي نم وع قنفوتلاو |

 ىنمإ# احون هنىصوام 8 ىلاعت هاوقوهو ءاسالا هنوك ىلع تقلاطت | د ل ندلا نم

 داو ميهاربا هيائيصوامو # مالسالا مث عئارشو نآ رقلا نمىأ# كيلا انحوأ

 مالعالا ءالٌؤه هيف كرتشا ىذلا عورسشل ارمسف مث مزملاولوأو ةردكلا عاممالاو جيظعملا

 امناف اهلاوحأ بسح ىلع مثالا اصمىهىتلا عئارسشلا دريملو الم هيلجرلا نوكيام

 لالا ليلختدارأ ليقو اارممو ةعرش مكتم نلمح لكتل ىلاعت هللالاقةتوافتم ةفلتخم

 ليقو نهع رح ىلع مهي هناف تاوخالاو تانبلاو تاهمالا ميرحن ليقو مارخلا ميرحنو

 ىل-ع ربك # ةقرفلا كرتو ةعاجلاو ةفلالاو نيدلا ةماقإب مهاكايبنالا هللا ثعب ليقو

 ءاشي نمدبلا ىتحمشا 8 ناثوالا ضفرو ديحوتلا نم ىأ هيلا مهوعدتام نيكرسشملا

 ةئعادط ىل-ع لش 7 بش نم هيل اىدبمو 2 هدايع نم ءاشي نم همدل ىنطصب ىا

 سقما ىلع) رظع (ربك) ْ

 احضاو اقيرط كلن سو نيبىأ « ندلانم مكل رش #9 لجو هلوق # قيبضتلاو ش

 | ةعاطلاو ةينادحولاب ىملاعت هللرارقالاو ةاكزلاءاتباو ةالصلا ماقاب ءاصوالا اببن هللا ثءب مل

 حس هج

 عرش ىأ( 0200 توتو ميهاربا هيائيصوامو كيلانيحوا ىذلاواحون هب ىصوام نيدلا نم ركل ) رهظاو نيب
 هلسرنممالعالا ءالؤه كرتشا ئذلا عورسشملا

 ءازجلا موسو هيتكو هسريناءالاودتعاطو هللاد_حوتوهىذلا مالسالا نيد ةماقادارماو(نيدلا | ووثانا )هلوش 1 1

 اوهقانا لوا اه:هوةعرش مك

 عورمشملا كلذامو لقد 0 اس 2 الات اا ءارح نين ةوطع هللاو عرش لودقيو ملدب بصت
 الو) ن.دلاةماقاوه لق 2و

 اوفلتالو ةنقأ ةرفش 1 ١

 1 ) ا 9 1 بابرانم مالسلا مهيلعامهن م نمو ع حو نيد نيدلا نم مكل عرش 00 1

 هللا ىذر ىلع لاق نيدلا ىف ١

 ةعااو اوقرفالال هع

 بادذع هدردااو هجر ١ ه هيفاوقر فتتالو 8 هيءاهنملديلا ىلع را واعو رسشمملا كلذامو باوحهن اك كفانا 1 0 2 مآ 0 ر 1 5 1 ع 0 1

 مظع( نيك شمل ىلعربك ) | : ]

 مهوءددام) ماع قشو مهلع ا

 مبا
 ) ىتح هللأ ١ ديحوتلاو ١

 ( هيلا ) عمجيو بادتحي 1

 مالسل نم )ديد_بتلاو ؛

 ( ب:نم هيلا ىدهيو (| ىذلاو © ادحاو اند دمتإب كاياوءانيصو 0 باح ءابنالا لوأدنا

 هللا نيد ةماقا نم

 ممل 7 ع أ 21 ,اتخا( ركل 3
 (ندلانم) ءالجلاهلعد ا ع ا رسشثلا باوص و ءاببب الا رباك 1 مهنالرك ذلاب ممل ءاذ دل ١١ ءالؤه صخاعا « ىسعو

 كي دوام ا قَد : 95 8 5 5 س#ع ع

 3 0 3 | وه ن.دلا ةماقاب دارملاو # هيف اوةرف“الو ندلا اويثأنأ وه ىلاعت هلو هلسرنم

 . 1 ٠ 3 ) 1 | رئاسوهيهاونو ,ساوأى هللا ةءاطور آلامويلاو هلسروهيتكبوه.ناعالاو هتلادبحوت
 نا الصأو حوب

 مهقتسو هنلا قالا وعد 1

 انحوأ ىذلاو )هيلع

 انيحوأ ىذلاىفو ( كللا
 نآرقلا ىنعي دمماب كيلا

 اناللا وعدت نا. كان عأ
 هيلع مقتستو مالسالاىلا

 ( ميهاربا هبانيصو امو )
 (ىبيعو ىسومو) هيلع ميقتسيو هيلا قللطأ وعدينادان ماو ميعاربا (نس هذ اغاو اف زا للسالا | 1

 نيدلا ىفاوفلتختال ( هيف اوقرفتتالو ) نيدلا ىف اوةفتانأ نيدلااوهقأن ا ءايبنالا ةلجهتلاسعأ ( ئيدلااويقأ نا ) كلذك |
 (ءاشينم )هنيد] ( هيلا يتحي هللا )نآرقلاو ديحوتلا نم(هيلا.هوعدتام) هباعسأو لهحىبأ(نب

 رفكلا لهأ نم هيلا لبق نمهنيدىملا دشرب ( بينينم هيلا ىدهيو ) كلذ ىلع توميو مالسالا ىفدلو نموهو |



 م اضيأ ماعئالل قلخو 5
 ١ ةرخأو لدتلاو دلاوتلا 0 نسب ناك حاجا وزأمامنالاو سأل ا 2 وهو ريب تل - | 8 ىف(هل 9

 خلا هيفايلغم ءامتالاو تيلاجلا ىلاعح راو 55 ىيريوصلاو ةتكل اوكا ملل ندعم وعدملاك ديب مب حت | اذه ىلءدح . ال هي
| 

 دا لقتبالا# با ىلع

 وةدايز لثملا لمقو

 ةيلثملا ىفاد اولا نآلا دهو

 فاكلا لممت مل اذاو

 ثا ناك ةدايز لئملاوأ
 نعل دارلا لكم ينل

 لو و وه ” مما “ ىش ا

 هءنودنرب لمنال كلثم

 هناذ ندع للا 5

 كبذقةتلالا نود
 ةباتكلا قيرط كولس

 دس نع هوفئاذا مال

 عا ذاق هنع هوقندقف هدسم

 عه ملفيانكلا بابنه هلا

 هللاك سيل هلوق نيب قرف
 هلكسيلهلوق نيبو 'ىش

 ةيانكلا «طقاحلا ١
 نان زاعامساو ايلا

 دحاو ىنهم ىلع ناترقتعم

 هناذنع ةلئامملا وهو

 ناتط و دمءادب ليموحمو
 ريعن» داود وه ليدانعك

 اهنالاهل طسب الودي روصت

 دولان عء ةرابع تءقو

 نميف اهولمعتسا مءاىتح
 لمعتسا كلذكف هلدال

 نمو لكما هلو ف اذه

 سماقنا 3 زجل هر كا

 ألا قرفلا لصحو نيب الاىنمم ريسفتلا اذ رهظدقف دحأدبف ركراشبالو هلثم ءريغا سيل
 دياقمهل 8 تارصبملا رئاسل ىأ#ب ريصبلا ف تاءوعسملارئاسل ىأ  عيمساوهو هامبني ْ

 ى-ءي ضرالاىفو رطملاى م. تاو_ىسلاىف قزولا عافم ىأ © ضرالاو تاوعسلا |
 نء*ىلع عا 5 ردّشو ءاشينمل قزرلا طب © ىلاعت هلوق هيلعلدب تادنلا |

 1 _ طبلانمعأ « ملع ”ىثل سبها 0 قزرلا عام نال + ماخر طوع قش ما

 كلا نلكا للان لأ تركب ( موري ) اماوزأ اهسقنأ ن

 ةءاانوبط
 : | هلثم سدل ءريدقتو لثاقلا ىندك أت تر يل

 مهام لثك . اونمآ ناذىلاعتهل را 4 1

 4ك اذيرط اةناقار كذا فانا ماعنالا ن 3 قلخوا احاوزا اهسنح نم هه مامتالل ْ

 وهو ريبدتلا اذه ىف ىا « هيف 9 ورذلاو رذلا ءانممىفو ثلا وهو ءرذلانم كركي |

 سل# ريكتلاو ثا عنلاك هناندلاوت مهن: نوكي احاوزا مامنالاو سالا لمح '

 / كلثم مهلوق ىفاك هاذ هلثمنم دارملاو هبسانبو هجوازب 'ىشهلثم سيل ىا 6 ”ىش هلثك
 هيف ناك هديسدساو هيسأشب نمت قئاذا هناف هنع هش ىف ةغاامملا كي ىلع اذك لءغنال ا

 3 ىشهاثك س
 ىثودك سدأ انور

 'رهاطلا بطلا مهفوالا باطملا دع ايقس ىف بص تع ةققر لوق ءريظنو ىلوا هنع |

 '0 زك 1 هنانيف هلثم سيل قمم ىطعي هناىفع هلعل ةدئاز هن فاكلا لاقنمو هلاذل

 || ملك «ريصبلا عيعكلاوهو © ةفص هتفصك سيل ىا ةفص هلثم ليقوءانركذ |

 || رد وءاشين !ىزرلاط سب ها اك 0 * ضرالاو تاوعلا ديااقم هل 9 ريض ا

 ىنبيام ىلع هلءفيف# ميلع ى 0س لكب هنا فه دسم قو ىلع ميصِرَو عضو ا

 ١  96ف ليقو حرلا ىف ىأ « هيف 8 رثكي ل يقو كفا ىأ# قرط البطنلانهقدقدم 
58 3 ْ 
 |  0لبقو لسانتلاو دلاوتلا مماناو مهروك ذيب ناكىتح لست دعب المسن لمقو جاوزالا |

 ْ | | ءالاقملا مهو سانلا بنا بلسشااالا ءايتالاو سانلاو :رهبطا الا ىلا حرب 5 قر ردي ىف ريوصلا ا

 || هلثتكس دا جوزتلاب راكي ىأدب ؟ؤرذيىأ ءايلا دع ىف لل.ةوماعنالا نمءالقملا ريغىلع |

 ا 35 2 سابع ن |لاق ”ىشدلثم سبل هزاع ةلص فكل لدقو ”ئشوهكن سل ىأةلص لثملا © *ىش أ

 أ ت اووسلاىف ىلعالا ىل- هكلاوهو ناك هلوذو لثملا قنىل 1ع ةااد هنا با هده تاك نا * ريظن ا

 | تاقصلا ضءبىف ايواسم نوكي ىذلا لثملاتلق ه قرفلااهف لثملاتامئاىغتقب ضرالاو
 | نوكيوأ سابعنا هلاقاكريظن هلسدل ءانمم ”ىش هلثكسبل هلوقف ةيهاملانع ةجراخلا
 | ىذا ىلعال فدو لاهل اان ءد ىلعالا لاللاهلو هلوقو لثم ىلاعتو هات هناذإن 5 ةاقعم

ْ 
|| 

١ 
| 

 ا

 0 و 3 مهوتالثل امهرك ذأ اكوةقدح الب 595 2 + عرب ضل 1 3 تاع ا عيش ) عيممسلاوهو ) 1 هل ل )هما

 0 تل ها 0 06 رده وءاشب ا ماتسال هنأ

 1 ؛دتلاو ةردقلاو اهلاو هفصلا ىف ( ؟ىهتج و )منا ا كلادقو مرلاىف مكفلخت (هيف؟ؤرذي) "1

 5 ةزرلاط» )تابنلا ( ضرالاو) راعملا تاوملا عا زخ(تاومحلاد ءااقمدل) | كلا اعاب رن راع ملا) م تا ) عيعسلا و نه وز

 ميلع ) ريتعتلاو طسلا نم ) ”ىش لكب هن از ءاتشن وف ىلع رش 6 مدشو) ءاك ملال ا نأ

 ث ن1 قزرلاطسب )مز لا دهرا وتأ عع



 ل !ءوهو ىلو ١ ولأ يهوهو) هاوسملوالهدح ويلوتنا بجي ىذلاوهو قاب ىلولاوههتلاف

3 

 لعلو 3 ريصنالو ! 5507 7 "0 1 ٠

 اوذخنا لب « اوذخناما #9 راذنالاىف مالكلا ذا ديعولا ىف ةغلابأل ةلباقملا رينغت [|

 لثم فوذحم طرش باود #« ىلولا وه هللاف 8 مانصالاك # ءايلوا هنودزم » |

 # ريدق ”ىش لكىلع وهو ىتوملا يحن وهو © قملاب ىلولا وه هللا قحءاباوا اودارانا |:
 4 ىد ن 50 هبف 0 رافكلاب منا »4 متفلتخاامو © ةيالولاب اقفح هنوكل ريرقتلاك ا

 لطبملا نع ء قدما ذب هلا ضوم هلا ىلا همكحل © ايئدلاوا نيدلا روهاننم سمان أ
 ىلا هنق اوعحراو هباشتم ليو أت نم هيف مقلتخاامو ليقو ةيقاعملاو ةبانالابوا رصنلاب ا ١

 هيلاو 9 رومالا مماعىف ©« تلكوت هيلع ىبر هللا مكلذ » هللا باتك نم مكحلا ||
 ًادتبموا مكلذل رخآ ربخ « ضرالاو تاوعسلارطاذ 8 تالضعملا ىف حرا * بينا |

 عفرلابو هللا ىلال فصولاوا ريمتلأ نم لدبلا ىلع جلاب ”ىرقو « مكل لء> ب هربخ
 قاخو ىا *» احاوزا ماعنالا نمو ءاسن 4 احاوزا 0 مكس نه 4 مكسفنا نه 32

 م باذعلا نم مهمنع ىأ «ريصنالوو» باذعا امنع مفدي ىأ# ىلو نم مهلامإإل نورذاكلا
 دياي كيلووه سابع نءالاق# ىلولا ل وأ هنودنم هرافكلاىنمي ©« اوذختا
 وهفةفصلا ذم نوكين هنا ىنعي © ريدق *ىش لكل ءوهو توما يحيوهوو» كءبتا نمىلوو

 نمىأ#“ ىش نم هيف مفلتخاام وو ىلون سلف ةفصل أ ءذج : وكيال نهوامل و دخن ناي قيقحلا

 بيرلا ليزيىذلا لصفاابةمايقلا موب كح وهيف ىعَش ى أ « هتلاىلادمكحل وق نيدلا مأ

 نم همكح نال سو هيلع هللاىلص هللالوسر لاه يف اوكاخت لدقو هللاىلادلع لبقو
 نيب كح ىذلاىأ 4 هللاركلذ د هتموكح ىلع ءريغ ةموكح اورثؤتالو ىملاعت هلهاركح

 هيلاوىأ# بينأهيلاو 9 ىروهأ عيجىفىأ «*« تاكوت هياعىدر # هتلاوه نيفاتخلا

 نع ىأ « كفن أ نه مكل لءح ضرالاو تاومدلارطاف 8 ثامهملا لكى عجرأ

 علضنم ءاو> قلخ ىلاعت هللازال مكسفنأ نف لاقاعاو 0 وزأ# مكسنح

 اناناو اناركذ انانسأ ىأ 6 احاوذأ ماعنالا ردو # مدآ |
 7 دهن هدم صم

 ىأ » نو-ملاظلاو 2 مالسالا ندف ىأ# هتجرف ءاشي نم لاحد نكلو 0

 تح

 قممايلوأ || ودار انا ا مكر تال ١ لد 5 هياكر دوما رش باوك افلا 00 ىلا 0 00 فاد

 دعا ناب قب ةطاوهف( ر , دق

 هيف مكيفلاخام ىأ لاذ :م ومال 0 وهيلع هللا ىبص هللا لو يعمم رز لوق ا ىشْن مه هيف متفاتخاامو) 'ىث ىلع ردش الن . نوال

 نمد و نم 3 ( ىروثلاةروس) ع امتكحد فصال 151: مر 8

 كلذ مكح ىأ ( 0

 لا) ضوفم هبف 7

 ني_ةحلا ةباثاوهو ( هللا
 ةيقاعمو نينمٌّؤا نم هيف

 م احلا( مكلذ ) نيلطملا

 هلع ىبر هللا ) رككنب
 ءاذعأ دكدرفف ( تلكوت

 ) 5 هلاو 1 ندلا

 مهرش ةيافك ىف عجرأ

 مكب مقوامو لقو
 ىتلا مولعلا نمهيف فالخلا

 قيرطالو هلكت لحال
 هللا اواوقف هلع ىلا كل
 هريغو حورلا ةف ل

 - (ضرالاو تاوعسلا رطاف)

 رايخادح هنا لعهعافترا

 ل 00 | مكلذ 9

 ند 5 دع (مك فنا

 احاو دار ضانلا نف مكسند

 (احاوزا 0 امنالا نمو

 ىراصنااو دو_ملا م1
 ةدحاوةلم ىلع نيكرشملاو

 (لخد, نكلو) مالسالاةلم
 (ةجرف ءاشينم ) مركي
 (نوملاظلاو)مالسال هطيدب

 ( هنودم اوذخنام 1) هل |باذع نم مهعنع منام ( ري منالو ) مهعفش بيرق ( ىلو نفمهلام) نوكرشملاوىراصتلاودوهلا

 ءاحالا ن 00 ىث ل 5 رمكىلع وه و) ثعبلل (ىتوملا يحنوهو )اء مم. ( ىلولا وه هتلاف ) باب رأ( هاياوأ) هللازود نداودبع

 كسسأ( ىردتا 5 دنا باك نم هللا - اوبلطاف ( هلال 1 ىث نم م )ندلا ف( هيف متفلتخااموريدق)ةثامالاو |

 ( مكل لمح ضرالاو )تاومكلا قلاخ وه أ وعل طان) لبق 06 ا هبلاو ) تلكنتا ( تطوتهيلع ) كلل!

 انانسا ( احاوزأ مانالانمو) ىثنأو اركذافانصأ ( اجاوزأ ) مكلثم ايمدآ ( كسفنأن م ) مكل قلخ



 رييلع لكرع ( ليكوب مهيلع ) دحناي ( تنأامو ) اهيلع ميزاجعف ىشاهنم هتوفبال هلاغأو مهلاوقأ ىلءبيقر ( مهيلع
  ىنمم ىلا ةراشا كلذ و( كلا انيح وا) كلذلثمو

 .اذهزال رذنمتنأ لب تنأال هيلع ه6 252 لح بيقرعتلا ( نورشملاو مام اءزجلا ]
 ْ مهيلع » دأب «'تناامو 0 5 مهيزاهف مهلامعاو مهلاوحا ع 5 7 6« ملغ
 ١ © اسرع انآ رق كيلا انمحوا كيذكو 8 مهرما هيلا لوكوعوا 7 لكرع © لكو

 ( كلذكو ) بف رذنم تنأ امنا مهسمأ كيلا ضوفمالو
 نام اهلق ىلأ ةيلا
 اق ىف هللا هررك ىنعملا

 ان.حوأال هب لوءقم وهوأ

 نملاح ( اس عان آرق )
 ءانحوأ ىأ هبلوعفملا
 ىلع نآ رق وهو كناا

 ىأ(ىرقلامأرذنت ) نيب
 ثدحد ضرالا نال ةكم

 فرشأ امنالوأ اهتحننم
 مأ لهأ دارملاو عاقبلا

 ( اهاوح نمو ) ىرقلا
 موي رذنتو ) برعلانم
 قثالخلا نال ةمارقلا موب ( عملا

 ما لها « ىرقلا مارذنتل ف هنم الاح ايبرع انآ رقو هبالوءفم فاكلا نوكيف ةسج عضاوم ىف نآ رقلاف رركم هناذ ةمدقتملا ةيآلا ىنمم ىلاوا ىحوب ردصم ىلا ةراشالا
 لوالا ىلوءفم ىلا فدحو لامعلاو لاعالاوا حابشالاو حاورالاوا هبف قئالخلا عمجم
 نآرقلل لمفلاو ءايلاب ردنيل ”ىرقو ينقل ماهياو ليوهتل ىلاشلا ىلودفم لواو

 دع ىا 4 ريءسلا قيرفو هنطلاق قيرف سي هل لال صضارتعا » هش تيرال د ْ
 دلال د|نيعومسملاريمضلاو قيرف مهنمربدقتلاون وقرش مثالوا :نوعمجم#فق وملاىف مهمح
 نيفرا_لله ىوعك نبق رفتم مه مونرذنتو ىا مهن ملاحلا ىلع نيبوصنمأ رقو هيلع مججلا

 ذخ ون تح مب لكوت ملك ملك ىلع زاادو #مهلاعأو مهلا وح | ىلع بيكر ى « ميلع || هترذن ألا مل ل عال ضارتعا ا دا زك رع 20000 ا ( هيف بيرال) هيف عمتجم ©« ةدحاو ةما مهلمجل هتلاءاشواو #8 باقعلاو باوثلا ىرادينيةرفتموا قرفتل ١

 ةمايقلا موب: © عمجاموب رذننو » برعءاانم 0 اهلو> نمو © ةكدىهوىرقلا

 ئدعدقواذك هه ردا وا

 ىلا ىرسقلا مآ دل

 موبردننو لوالا لوءفملا

 ىناسثلا لوعفملا ىلا عملا
 ئيرفو ةنحلاىف قوف)

 قر مهنمىأ( ريعسلا ىف
 ّق قيرف مهام و ةنكلاىف

 ةكمىنعي « ىرقلامأ |
 نياوالاهف ىلامتو هناحم- هلياعمحجي ةمايقلاءونوهو ماجا موس مهرذنتو ىأ « مخجاموب

 هنأ علا ف كشال ىأ « هبف بيرال * نيضرالا لهأو تاودسلا لهأو نيرخآلاو ٠
 ىف قيرن © ىلاعآ هلوةوهو نوترفش عما كلذدعب مث نئاك ١
 أ هيلع هللا فص هتلالوسر انيلع جرخلق امهنع هللاىضر صاصلانب ورممنب هقاديع |

 | هللالوسرايالانلق ناباتكلا ناذهامنو ردت ل اقف ناباتك هءهودف كى عاضباقموبتاذ لو

 ردع اهب نع انآرق كل اانيحوأ 0 انك دام لئثمو ىأ » كيذكو و ريذت تنااعا مه
 ردو ٠ اهلك ضرألا قرف ىنعي# اهلوح نمو + اهلهأ دارملاو

 نع «ريمسا! ىف قيرفو ةنجلا

 نيءومسحللريكلا وريعسلا

 موبملا مهلع هللانم لاجا مهم صقانالو مييفدنازن سيلف نولديعم ةنرطلاوف رمزا | "ةحأ مت قالا
 ْ مهلاعأ ىلعو ميلع ديهش( ميله ىلا هاو رانلالهأ ءامساب نيملاعلابرنم باتك اذه هراسيف ىذلللاقمث ةمايقلا ]تك

 | ليفكي(ليكوب ملعتنأامو)
 كلذ دعب هيمأمث ممذخ وأ
 اذكه ( كيذكو ) مهلاتش
 انازنأ ( كيلا انيحوأ )
 نآرقلاب ليربجج كسلا
 ىلع نآ رش( اس عان 1رق)

 مهلكنينم وم ىا ( ةدحاو

 بحاصناف او راقو اوددسواولعالاق اذأ لمعلا مقق ورعب هقادرع لاقف ةمايقلا مون

 لدعريعسلا ىف قيرفوةنلا ىف قيرف لاقت لعىأ لم ناو ةنجالهأ لمع هلم ةنجلا |
 ةمأ مهام هللاءاشولو حل : | 3 ىلاعت هلوق # هدنسهىف لبنحن دج قدس رخ أ قامت لاروع |
 0 مالسالا ةلعىلع ليشو داو ندىلع :سارع نب أ لاق هى ةدحاو ١
 ملال هأ نم مهم ( قيرف ) هيفكشال ( هيفبي رال) ضرالال هأو ءاملا ل هأد يف عقحم عهاموب لا وهأنم ( علا موي) ( نكلو ) فو (رذنتو) نادابلانم( اهاوحنمو) ةكملهأ (ىرقلامأ) نآرقلاب فوحتا(رذنتل) برعلا ةغاىر أ 012797 265777707777 2 ع م ب يوب ب ب مص م جخ

 ) مينةفئاط ( قيرقو ) نونمؤملارهو ( ةنجلاف ) (ةدحاوتمأ مهلعإ هتلاءاشولو)نورذاكلا مهودوقولا ران ف ( ديعسلا ف

 | مسابآ ءامسأو ةنلا ل هأ ءاععاب نيملاعلا ب رنه باتك اذه ىلا هدف ىذق لاقف |
 | ماحرالا ىف افطن اورقتسإنا ليقو بالصالاىف افطناورقتسي نا لبق مدعو مهرئاشعو ٍ

 أ ماحرالا ىفافطن اورقتسينالبقو بالصالا ىف افطن اورقتسين البق يدعو مهرئاشعو
 || ىلا مهيلع ىلاعت هللانم لاما مهم صقانالو مهفدازب سيلف نولدجم“ ةنيطلا ىف مهذأ
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 ثداوحلان م ه.مالسلاهيلع ىننلا مهريخاامىنءي © قاذ آلاىف انآ مزن © مهلالص |

 كلامت ىلع روهظلاو حوتفلانم هنافلطغو هلهتلا رسيامو ةيضاملا لزاونلا رائآو ةينآلا

 ١ ةكملها نيباهف رهظام « مهسفناىفو » ةداعال قراخ هجوىلع برغااو قرشلا |
 3 ةردقلالاك ىلع ةلادلا عنصلا بئامعنم ناسنالا ندب قاموا مسلحامو

 " || «اولعاع اورفك نيذلا سنالف »8 ةرخآلا ف ىنطم.س ايندلا ىف ىناطعأ اك ىنمملاو

01 
 1 أ 7 مهسفنأ ىفو © ةيلاكلا مالا لزانم ىنمي سايعنبا لاق# قاف آلا ىفاننايآ مسرتسؤف

 0 ٌْ داللاوىرقلانم حف اموه قافآلاىف لبقو ردبموي معلزنامليقو ضارمالاوءالبلاب

 6 ىلع ) نعءدعابت ( هينا أنو ) كلذ ركش نع (ضرعأ ) دلولاو لاملاب رفاكلا ىنعي ( ناسنالا ىلع انمتنأاذاو )
 مييأرأ )دما مهل ( لق) ةبتعوهودلولاريثكلاقيو لاملابليوط ( ضيسعءاعدوذف ) رقفلا هباصا(رسشلا هساذاو ) ناعالا

 نع ( لضأ نم )مكر مكب لعش اذامهتلادنع نم سيل هنا نآر قلاب ( هب مترغكمث ) هللا نم نآرقاااذهلوب ( هتلادنع نم ناك نا
 مو هيلعهللا لص دمجم عن ةديدش ةاداععف لاقبو ىدهلا وقل نع (دسب )ف ش

 فارطاىف ( قافآلاىف) انتردقويانتادحوو انبئاع تامالع ( انتإيآ ) ةكملهأ داي ( معرس ) لهج وبأوهو

 ىلعانمعنأاذاو ظيلغ باذعنم مهتقذناو » مهلاعأ ىواسم لع مهنفق ونا سابع نبا لاق
 © رشلا هسماؤاو # مظعتو ريكتوةسفنب بهذ ىأ © هيناح ىأتو ضرعأ ناسنالا |

 صضاصالا ند مرهسفن ىف مهدتو ( مهسفن | ىفو) مهدعب نه ن.ذلاو دركو داعل ثم مهلبقنمنيذلا نك اسد بارخ نم ضرالا

 طوق س ةفهلوق نيب ةافانم

 ضب سعءاعدودف هوة نيبو

 ىق ىناثلاوموقىفلوالانال
 ءاعدوذوربلاىف طونقو أ موق

 طوبقو أرحلا ف ضي ىع

 ءاعدوذ مصلأ نموت وأ

 ىنوريخ ا(ميارألق) ىلاعت هلل

 دنع نم )نآرقلا(ناكنا)
 متدحج مث( هب متر فكم ها
 (لضأ نم هللا دنع نمهنا

 نمي) هلوقمطوهناالا ركتم
 محكوم (ديعب قاقش ىؤفوه

 ممتفصو مهلاحلا ناين كم

 (قاف آلاف اننايآ مهيرنس )

 ابرعواق رشد البلا مف ند

 ةكم م”( مهفن اىفو)

 نبدلا)نريغلل( نيف )
 مهرفكق (اواعاع اورفك

 0 . نإ 5 ٠ بي 5

 (ظيلعب دعنم مم دناو)

 ةكم رافكل دحتاي لقىأ # لت  ريثك ىأ * ضع ءامدوذف# رقفلاو ةدشلا ىأ

 ند 00 هرعغددجا ا 0 هن مترفك مث 8*نآ رقلا اذه ىنمي < هللا دنع نم ناكنا ميار أ

 مكم لضأ كد اا ىنءملاودنتع د. قحلل فذاق ىىأ « دعب قاقشىف وهن لا

 راثلا ف نولدعب انواديدش

 ند كيا ةهو 0 ١ ع



 أ واط مهنأل م مدهاش دح أ نم ةا كلدح و مهودنمالاانمامو اكيرش كل نابدهشي مولادخ انها ىأ(دنهش نم انام)

 كرشاانمانيلااوفاضااع دهشي ك4 منع انمام ىأءاكرسشلا مالكوه ىو 2 1 ةاةعاس قامو رصسألا مميلا مهنعتلضو مهنع 9

 ونظو)ايندلا ف( لبقنم)نودبعب(نوءدياوناكاممهنعلضو) ٠
 نم ( ريسحخلاءامدنم ) ةكاق ةعاسلا نظأامو هلوق ليلدب رفاكلا

 تازصو هروس 0 هناع رهاشينا 1 هيا طم طون ةلاوريرخ 211 قرط نهو لوعف ءان

 لاخلا انياع امل مهنع اناربتذا كرمشلاب مهل دهشي دحانم © ديهش نه انءام . كانلكا

 هاكرشا!لوقوه ليقوانعا وا مهنال مهدهأشب و ندوا مجول مهذع لاؤداا نو و

 نوطنعاا 4 نوعد اواكام مهنع لضو 0 نية |وئاك مهناب مهلدهشي ند انهام ىأ

 برهم « صرخ نم مهلام لف اونقناو «اونظو 9» هنوربال وامهعفنيال © لبقنم وف
 ةعمسلا بلط نم# ريخل اءاعد نم © لعال 6 ناسنالامأ الف ىنناا فرح هنع قاءهنافلاو

 لضف نم © طونقسؤفو# ةقيضلا# رشلاهمناو © يخل ابءاعد نم ”ىرقوةمعنااىف

 ناو »8 سأيلارثا روهظنم طونقلاىفامو ربركلاو ةينبلا ةهج نم هسأرىف غلوب
 هقمعسا © ىلاذه ناوقيل# هنع اه رفش # هتسم ءارض دعب نمانم ةجر ءانقذا

 نئاو موقت © ةعئاق ةعاسلانظاامو © لوزءالاع“ ادىلوا لمعلاو لضفلا نم ىلاع

 ىلاما هللادنع ىلناك مهوتلا ىلع تماق نثلو ىا *# ىن.علل.دنع ىلزا ىبرىلا تدجر

 كفنال قايوعسالو امندلا معن نع هياصاامنا هداقتءال كلذو ةماركل نم قد ةلاللا

 باذملااوأرامل كلذو اكيرش كلنأ ده-ثيىأ « ديه_ثنم انمام © كانلعأ ىأ

 ايندلاف نودي ىأ « ليةنمنوعءدب اوناكام مهنع لضو © مانسالانم اوربت
 ىأ © ناسنالا مأسيال » ىلاعت هلوت © برهم ىأ «# صيخم ن م مهلام اونظو ف

 ةويصلاو ىنذلاو لاملاوهو ريما 0 ب لازبال ىنمإ# ريخلا ءاعدنم # رثاكلا لعال

 « طونق #8 ىلاعت هللاحورنمىأ «# س زيه رقفلاوةدشلاىأ «رسثلا هس ناو

 ءارض دعب نم # ىنغو ةيفاعو اريخ ءانينآ ىأ © انمةجسر هانقذأن ألو » هتجرنمىأ

 امو # ىلمعب هقصسأىأ « ىلاذه ناوقل + دبانصأ ءاليو ةدشب ديم ىأ 8 هتسم

 اذهلوش « ىبرملا تءجرنآلوإ# ثءبلا نم نيق ىلع تساوىأ 4 ةعاق ةعاسلا نظأ
 ةئ ةنجلاىأ 4 0 قيل دنع ىلذا ٠ ىرىلا تددرو كلذىلع الا ناكناف ىا رثاكلا

 اوبةجرلا نم (طوتق) ريا نه( سةيق)رقفلا(رشلاة م ناو لوءاملاىلاف أو لئاقلا ند

 (ناسنالا) لال (مأسيال) برهم( صيحم نم مهلام)اونقنأ و ١(
 0 هيو 6 :!او لاملا ىف ةءسلاتاط

 ريغ هءاهد نم ردقتلا و هع

 قيرط نم نير 243 5
 ريكو لءاضنق سأل ارثأ

 لضف نءءاحرلا ماعش ىأ | ء و

 ةقصاد_ه وذخ_دو روهللا

 اب ٠ع

 "د مم
1 
8 

| 

 ىلامتهلوق لءادسرفاكلا |

 هلئأ حور نه س ًاسالدنا

 نئلو) نو رفاكل!موقلاالا
 ءارطدس نمانمةجرماتكذأ |

 ( ىل اذه ناوقيل هتسم ْ

 ةصب هنءانحرفاذاو |
 ةيشوأ ضيم دعب

 ىلاذ_ه لاق قبض دع |

 ىنالىلالسو قحاذم ىأ ْ
 نم ىد_ءاع هتح وس ا

 وأرب لامأو لضفوريخ |

 امو)ىنع لوز.الىلاذه |
 امى (ةمئاق ةعاسلانظأ |
 انا ا

5 
 ثتعحر

 نئلو وز ةعاق لوك

 ا ورا مل

 ) هدنع ىلنا :

 ىأ( ىسعلا) هللا دنع ا

 اسما [
 نوش

 كا ءاعا
 [ده لبق كلاناقو اممم ا

 اوناكام) منع مهع لغتشا ( م ءلضو ) انه كرا ( سم ه٠ اخ و اق ) هسفنيفو دهشي ( ديهشنمانمام )

 رانا نم ةاحنالو ث.ءءالو الم نم ( صيحم نم هي اولع ( اونظو ) امثدلا ف ( ليةنه ) نودبعي ( نوعد»

 رقفلاوةدشلاهتاسانا(رسشاا هسه: راو ) ةجلاو دلوأ ا ريكا ءاعدنم )رتش الو لعال رفاكلاىنءي ( ناسنالام مأسال)

 انمديعت (انمةجر )انيس أ( ءاضنانالو) كلانا :أو ىثسيآ ريصيف( طونق سؤيف )

 دم لوشاك هاك ( ةغاتإ ةعاسلا مايق ( ةعاسلانظأامو) ىف هللا ءري- : (لاتم

 ,نوورصصع رك (ىنسعلا):رخس آلا يف ( هد انعىلزا ) ح-و هيلع هللاىلص د لوشاك (

 دعب نم ) دلولاو لاملاب هاجر )

 ناوقل ) هحاصا ةدش ( ةتسم ءاراع

 ,نألو ) ثعبلل هنم اراكتامالسلا هيلع

 0 ةمسر ىبأن ةيتعوهو ةنملا

 د دج



 اا

 , 1 . 1 و

 ىاشوىدم ( تارك نمج ركامو ) كلذ ممبهتلالوقي نأ لؤسملا لعين ىاهيلادرب اهمانق لعىأ( ةعاسلااعدريهيلا )

 ا اهسعو أ(اهماك أند )فاأ

 امو)؟مج 3 نأ لق

 | 2١ 58 انيهلج ( ىانم لمع
2 

 1212 4 91 م ا /

 3 0 0 2 ا | ىأ ) هللعاالا عضتالو )
 0 0 6 حا توها 2. هجر ن5 0 ا يكب رك

 00 0 | 0 ل م
 دك د 0 0 0 0 / الو لماح لجالو ةرغ 0 00 0 ا 6

 تاك 0 0 0 0 0 1

 0 0 0 هب ملاءوهوالاعضاو 6
 3 8 كك 0 2 22 9 01

 5 عر 0 5 هتاماسو للا مايأ د دع ملع
 56 7 1526| لو سس و ىلا , 0 3 6.
 يي 9 0 0 أ الا ادكنا٠.مهلا |
 بدع جا 0 1 ماا حال نو

 نسحلاوةئونالاوةروكذلاو

 مويو ) كلذريغو خّتلاو
 | ( ارش نأ ميداني
 مهعز ىلع هسفن ىلا مهفاضأ

 1 21 قرش نادلوتق هنامو

 مكع هيفو معز نذلا

 كانملعأ(كانذآاولاق) ميرقتو

 اوهو كانريخأ لبقو
 | املاءناك ىلامتهللاذا رهظالا
 | لاحم ملاعلا مالعاو كلدب

 ١ *"ىشلابملاعلل رابخالا اما
 | نوكينأ الا هيرعاع ققحت
 ن آلان. ولق سم تلع كنا ىنعملا

 ٠١ ةذدايصخلا كلت دهضشت الات

 ظ نم هلعاذا هنال ةلطابلا :

2 0 0 0 7 6 00 0 0 
 0 ) م هرمق مري م

0 

 ةرك نع جرختامو # وهالا اهلعيالذا اهنع لئساذا ىا ةعاسلاإء درب هيلا 1

 عججلاب تارك ند صفحو صاعناو فانا ر قو رسكلاب 6 ا نم اهماك |نم

 ل ونا رئت 3ك تس لالا ىموتةنقناموأشي ريع مست“ ىرقو عاونالا فالتخال

 نهلمحنامو # هلوق فال ةنيسنمو ةءاسلاىلع ةفوطعم ةاوصومام نوكحتنا

 دك كانذآ اولق ذ كحعزب «قاكرشنبا مهيدانب

 مانق -7 اعال دلل دق لئاساءع 0000 4 ةعاسلاإءدرب هيلا © لح و نع هلوق#ع

 كاهماك أع ندر نم ؟ عر انو رو كلذةفرتنال ١! قلكلل ليدسالو ىلاعت هللاالا ةعاساا

 00 0 لمحنامو © أ لك ىرفكلاوه سابع نءالاقو اهنعوأن 5

 ىنأمأ وهلملا ركذو عضولا نوكيى»و هتاعاسو لجلا مارد لعب ىأ © هلعبالا
 رالاك 'ىث لكنم ثدححام لعديلادرب كلذكف ةعاسلا مللعميلا درياكةي هاا

 هبق بدصنق الوق كة بامتعأ نم حاصلا لدرلا لوشدق تاقناث»م ريقو جاتنلاو

 ىلاعتهّنلاماهلا نم وهفالوقاولاةاذا تدك باع قرع نودعملاو ناهكلا كلذكو
 منكعالف نومهتملاو ناهكلاامأو هيلادرب ىذلا هلعنم ناكف هيلع مهايا هعالطاو

 ١ لع ةعاسلا لع دريهياا)

 ١ دحاااهمايق لعيالةعاسلا مايق
 تارك نمجرامو )هللا ريغ

 ظ اهارفك نم ( اهعاك |نم

 ْ | ( ىتا نم لمحتامو )

 | اهلج ( عضتالو) لماوذلا
 _-_- | هلعبال هنذاب ( هلعبالا ز

 ( ىا) (كلنذآاواق) ىاكرش ره نولوقتو نودبعت رع 7 مهد انمونو)هريغ

 7 ىلاعت هللا لع دا .ظماسد ادت نا اوةتيلاهنول ولوشامم م 4 مز زحلاو ملعقللا

 ا 0000 © مهوانيم وبوو# 0 0 ديصس |١ لعلا

 وكف كانو *نيكرسشملا نعيد | اولقإ ةةهل امن نوعَدَي نيذلاىأ 0 ىف ةاكرش نبأ



 - ا م خول ا
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 . دعب نوءم-لال ثيح نم نآرقلابناعالا ىلا نودانب ماك مهعافتناو مهلوبق مدعل ملأ ىنعي ( ديعب ناكمنهنودانب كئلوأ)
 قحوه مهضعب لاقف ( هيف اتخاذ باتكلا ىسوماني آدقلو)ءامسالا عيقابديعب ناكم نم ةمايقلا ىف نودانب لءقو ةفاسملا

 نه تقبس ةلك الواو)كباتكف ه4[ ©. 2 كموقفاتخا 4 نورشعلاو عب ارلاءزجلا ) اك لطابو» مهضعب لاقو

 إ نيدلل ىلع كلذ فطع نيفلتع نيلماع ىلع فاعلا زوحنهو تاي الازم مهيرب امم تانك

 | مهعامساو مهلوبقمدعى مهل ليثع مهىا © ديعب ناكمنم نوداني وأ ىدهاونم ادا ناس د اتساو ,يلوقمدعف *”مىا  دصب ناكم:رم نودانكئاوأ# ىدهاونمأ | مهكلهال ( مهني ىضقل)
 قيدصتلاب ة«هبف فلتخاذ باتكلا ىسوم انينآ دقل و ةديعب ةفاسم نهدي حصن نعهل | 0-5 27 0 ْ

 | الإ هدملا ىعو © كبرنغ تقبس ةلك الولو © نآرقلا ف فاتخااكبيذكتلاو || *“ 0 3 2
 | كلا لاتتباب « هنتي ىشقل ف لاحآلا ريدقتؤا ةئئيخ ةموصلالصقز 3 ّْ 0
 ةاروتلانم## هنم كش ىنا نونمؤيالنيذلاوادوهءلاناو # مهناو » دوو 0ع

 احلاص لع ند بارطضالل بجو.# بييص #:نآرقلاوا يلح قد
 كي راموإ# ءرض#اماعءاسا نمو ةعفن # هسفنلف راسفكلا ناو ( مهناو )

 هلعش نا سدلامممب لعفيف# ديبعلا مالظب (ةييس طا
 لعنم ) ةبيرلاف عقوم
 عفن هسفنف ( هسفنلفاحلاص

 هسفتن(اهيلمف ءاسأنمو )

 مالظب كيرامو ) ريخ

 'ىمملاريغبذعيف ( ديبملل
 لهجو أةككلهأ(كئاوأ)

 ناكمنمنوداني) هباعحأو

 نم نوداش كئا وأ 8 ه, نو_ءفشالف هنعاوعو نآرقلا عاقسا نع اومسىأ |

 :لقىف ءالؤه كلذك مهغملو عمت م كعب ناكم نم ىعد نه نااكىأ * كيعي ناكم ا

 باتكلاىسوم انينآدقلو » نومد-ال ثيحنم نودانب ممناكهبنوظعوباع مهعافتلا

 تقبس ةلك الواو » كباتكى كموق فاتخااك بذكموهب قدصف ىأ © همن فاتخاف |
 ند غرفل ىأ » مه ىفقل 0 نآ رقاب نيبذكملا نع باذعاا ريخاتىف ىأ 4 كبر نم ا

 ا لعنم و كقدصو ك.اتكنمىأ 4 بيىمهنمكش ىفل ناو © مهك الهالعو ماذع

 © اهلمق ءاسنمو © هسفنل هلعو هناعا عفند وعي ىأ © هسفنلف اكاص

 :كبرامو ٍ اك هسفن ىلع دوعل هرقكوأ احا

 ”ىسملاريغ بذعبف ىنمي © ديبعلل مالظب

 ديحوتلا ىلا نوداني ممأك (ديمب
 ( انيهآ دقلو ) ءامسلا نم

 (هيف فاتخاف)ةاروتل اىنمي
 منك ىسوم تاك 8

 هب ب ذكم مهتهودب قدصم

 تدحو(تقريسّدْلك الواو)

 باذمااريخ أ (كيرنم)
 ) ىضقل ) ةمالا هذه نع

 دووبلا كاله نم غرفل( مني

 نيكرشملاو ئراصتلاو

 بيذكتلادنع اوبذعلوقن

 : .: || مهابقنم نيذلا بتعاك

 نه لاقو كشاارهاظ (بيسم) نآرقلا نم(هنمكشينل ) نيكرسملاو ىراصنلاو دوببلا ىنعي( م-ملاو ) بيذكتلا دنع

 ىلعابماعف هللاب كرشأن ء ( اهلعف ءاسأن هو) كلذ باوث(هسفنلف) هر نيبو هنيايف اصلاخ( الاص لع نم ) ىموهباتك

 مرجالب معذب, نأ ( ديال مالظب ) داي ( كبرامو ) كلذ ةبوقع هسفن



 مهتمتلاوناك مجعلاةفلب ىأ(ايمجعأ انآرق )ركذلاىا(ءانلجولو ) ملا باقعوذو ةرفغؤدل كير ناهلوةوه لوقملاو كلف
 ىت>برعلا ناسلب تنيب ىأ هاي تاصفالولاولاقل) ن وحرتقباك ناكولماوجىف ليقف محملا ةغلب نآرقلا لزناله نولوق ٠

 لوسرو يم نارقأ اولقو اوركت الىنمي راكثالل ةزمهلاو صف>ريغ قوك نيتزمم(ىرعو ىمحأ)) اتناك
 ءاوس همالكرهشالو 0 ىذلا ىميالاو ةمهفتسمةؤوده دنجاو ةردع نوةالاى ع هللا لاس وا
 تايآناىنءملاو يصف ريغو أ !تاصفةروس) ناك اصف رعلاةمأ ىلا هو ز»- بوسنم ىمحملاو برعلاوأ معلا نم ناك

 ممءاح ةَقرط ىأ ىلع هللا
 مجال م اه.ف اودحو

 | #ايمعا انآرق ءانامجواو 9 ةبوقعلاب نيرفاكلاو ةرفذملاب نينمؤملادعو مهيلاو كيلا

 امنا علل نيلاط ريغ | تاصفال ول اولاقل  ركذلل ريمقلا و معلا ةغلب نآ رقلا لزناله مهلوقل باوج

 7[ ةاديفو هداوهأنومبت || راكتا ىفورع بطاتعو ىمجتا مالكا 6 ىبرعو ينحل وف ههعقن نآسلب 2
 معلا ناسلب هلزنأ ول هنأى لع | ةزجوركبىلا ةءارق هذهودمالكلو همالك مهشال ىذاللاش ىمعالاو نتصل ررقم

 الاد نوكف انآ رق ناكل | نباوافلا ةيناثلا لادباو دملا شروو ليهستلاودملا ورموباو نولاق أرقو ىناسكلاو

 هنع هللاىذر ةفدحىبال | بوسنم وهو ىمعأ ”ىرقو ةيناثلا ليهتب دملا ريغب صفحو ناوكذ نباو ريثك
 أرق اذا ةالصلا زاوجىف | تلصف اله دارملا نوكينا زو اذه ىلعو رابخالا ىلع ىمعا ماشه أرقو معلا ىلا

 ىأ ( وهلق ) ةيسرافلاب || لاطبا دوصقملاو برعلا ماهفال اسرع اهضعبو ملا ماهفال ايما اهضعب لمجخل هنالآ
 اونمآ نيدلل ) نآ رقلاىأ | فك تايآلا ىف تنعتلانع نوكفن.ال مهنا ىلع ةلالدلاوا ر وذحلا هما زلتساب مهحرتقم

 قحلا ىلا داشرا ( ىده | كلام رودصلا ف امل «هافشو لَه قحلا ىلا «ىده اونمآ نيذال وهلق ) 92 تءاح
 0 ١ ريد هل ىلع 6 رقو مهأ 0 : هريخ 0 * نون 6 0 0: 0

 فرد ف (رتو ىيناذآ ١ كدا« 0 0 252

 نذلللءافوطءمدنوكل رملا || ىمجأأ 9 اهمهفنىتح ةسرعلاب هتايآ تنيبالهىأ « هنايآ تلصفالول اولاقا# برعلا
 اونمآ نيذللوه ىأ اونمآ | ماب باتكلا ل نول ىمملاوزاكتا ءاهفتس|ذهوى ع لوسرو مخ تانك 16

 اذهانلزنولاناة آلا ىنممىف ليقوايمجي ل زاملاو اب ىعديلع لزتملا نوكيفيك اولاقل معلا
 مهاوق عملو برعلا موقلا ىلا ىمجملام مانزل | لك اواوغنا مهل ناكل معلاةفلبنآ رقلا
 اةفطع ةيقنا آلا مصىأ | نآرةلا اذهان. ماناوءانمع طيالوهمهفنالانالرقوانناذآ ىف ردك ىفانيواق اولوش نأ

 ع ومو نيلناء ىلع 1 نأ لقؤرتوانناذآ ىنوةنك ١ أىف انولق اولوشنأ أرمكعك فيكف هنومهش مهو برعلاة غلب

 هريدش و عنرلاوأشفخألا | ايدومناكو ىنرضحلا نب صاع مال-عراسإ ىلع لحد ناك إس هيلع هللا ىلص هللال وسر

 | لاقف ادع لمتنا لاقو هديسهيرضف راسي هلعئاعا نوكرسشملا لاقف هك 2

 | نآرقلاىنمي «# وه » داب «# لق 8 ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزتاف ىف نع هللاو وه

 1 1 كدا رمشلا ض م نم بولقلا ىفامل ىأ «ءافشو ف ةلالضلا ن مىأ# ىده اونمآ نيذلل و
 ةهشودلظ ( ىع مهيلع) | < تف 17 ورقو مماذأ قنونهؤرالنيدلاو © ماقسالاو عاحو الان م ءاغ 0 نآرتلا ىأع وهو ) رتو | | « ع راعوم 1:7 ىف نون يال. ذلاو » ماقسالاو عاحوالا نم هافش لبق

 ةكمرافك ( اولاقل ) ةمر ءااةخا ّى رخل 1 رقلاب ليريح انزتول( اسمع از ءا:عحولو) رفكلا ىلع تامنأ

 مهل ( لق) اذه فيك ىبرع لجرو ىمجأنآرق نرحل هللآ )تب عو تنيءاله ( تاصفالوا )
 ىمءانمرودصلاىف امل نام ( ءافشو )ةلالضلا نم ( ىده )هءاصأ ورك ىبأ ( اونمآ نذلل) نآ رقلاىنءي(وه )دحماب

 (وهو )م (رقو مئاذآ ىف ) هباحسأو لهجوبأ وهونآرقلاو !سوديلع هللادص دمعت ( نونمؤيال نيذلاو)

 ةج( ىعمملع) نآرقلا ىنعي

 ن.دالوهو ءاهشو ىده ا

 رقو مماذآأىف نونمؤيال |

 قوه نونمؤيال نذلاو

 و ىلع رثو ا

 كم ماذآ قد دعما



 وفرحو هيفاونمط د مهرفكل منال نآرقلاب( رك ذاباورفكنيذلانا) هسيلع مكيزاجمف ( ريصب نولمعتاع هنا ) ديعولا

 .هنيامو ديعب ناكمنم نودانب كئاوأوأ نوكلاهوأ نوبذميىأ فوذ_ ناربخو مهءاجنيح ( مهءاحامل )هلبوات

 هفلخ نمالو هيد. نيب نم) ضقاتتلا وأ ليد( لطابلا هيتايال )هللا ةيامدم ىحي عينم ىأ( را باتكل هناو)ضارتعا

 لسرالليقدقامالا) كموقرافك كللوقبام ( كللاقبام ) دمحلل قه سم (ديج مكح نم ليزتت ) هوجولانمدجوب ىأ
 ةيذؤملا تاملكلا نمرمهموق - مم 2>- رافك لسرال نورشعااوعبارلاء زا ) لاقاملثمالا ( كلق نم

 ةلزأملاب كلا ىف ةنعءاطملاو

 ) ةرفغموذل كبرنا (

 باقءوذو)هناس الةجرو

 زوجيو مهئادعال ( مباأ

 هللا كللوشام نوكأ

 نه لسرال لاقام لثمالا

 نولمعتاع هنا 0

 | (يديردك تيقلاذا)

 0 1 نع مهءاح

 | مهاد ا وع

 (هلاو) هجران ةرخآلا ف
 الا أ نازقلا ىف

 ميرك ) زيلع

 هفلاذ ل (لطابلا ينال )
 روبزلاو لي الاوةاروتلا

 نيبنه ) بتكلا رئاسو
 نمالو 0( هلبقن م( هيدب

 | طع هفلخ

 لابو اهقلاعق" ناتكا

 لدجنالا وا روكا هبانكمال

 بتكلا راو دلو

 !نم نوكيالو هلبق نه
 ِت ايلا اًهنوهيدكف باتك

 مالسلاهملعد# ىلا سلبا

 هدلسل ٠

 آرقلاىف دازف ليربح نايثا لبق نم

 نكلو اًضعب هةيمصعل نمليزنت )اضعب هضعب قفاون

 ' هكوقنم لدن < مهءاجاملركذلاباو رفك نيذلا نا + ةازاحلايدعو دك 0 كاع هنا

 ' 0 1 اك وأ نودنامع لك فود نا'زيخو.تقاتسؤا نا 00

 عينمواريظنلا مدعمفنل اريثكت# زب نعباتكل هناوإ# نآرقااركذلاو نودانب كئاواوا

 لطابلاه يلا قرطتءال 6 هفلخ نهال و هيدي نيب نم لطابلا هينأيال :: هغ رو هلاطب ا ىتأتال
 ىاو## 0 ةمناآلا رومالاو ةضاملارابخالا نم هبف اممواتاهجلا نم ةهج نه ظ

 . رافك كللوقنامىا## كللاقنام يهدم نمهيلع رهظاع ره يم دعا م

 . لوقام وأ مهم ف 5 رافك مهل لاقام لئمالا « كل.قنه لسرلل لبق دقامالا# كموق

 ااباقع وذو # ف هباببنال نمآ نم < « ةرفغم وذل كيرناإ# مها لاقام لثمالا كل هللا |

 ع واام لصاحنا ىنمع لوقملا ن ركبنا لمتحم ىنلاثلا لع وهو معادعال 6 ملا |

 يدان اعاع ييزاجف مكلاعاب ملاعمما ىأ# ريصب نولمعتاع هلا ©8دعوو ا |

 0 ا 58 ا باو>ىفو نآ رقلاىئعي 0 هءاحاأ ركذلا اورفكا ظ

 نه نودانب كن وأ هباوج ىناثلاو مهرفكي نوزاحي ركذلاب اورفك نيذلانا هربدقت

 ' سابع تالق # زب نع باتكلهناو © ىلاعت لاقف ركذلا فصوىف ذخأم 36 0

 هت رامم نع ورع قرط نأ كذو ريطألا مي دعلا زيزملا ليقو ىلاهت هللاىلع ا

 .لطابلا هيتأيال » ىلاعت هلوقوهو البسفلا لطابلا دجالف هعتمىتمع دهاء نعأ لقو

 الوفح نا لدقو هريغي نأ عيطتسيالف ناط.شلاوه لطابلا لبق «بهفاخن هالو هيدي نيب نه |

 ان ه ىلعف هفلخ نم لطالا همسانق دازيوأ هندي نيب نم لطابلا 0 هنم ص قن. نأ ند

 *ىحال و هلبق تا بتكلا نم بيذكتلا هماياللبقو ناصقتلاوةدايزلا لطابااىنعم نوكي | ْ

 /ةهج نم اليس هيلا د_جالو هيلا قرطتال لطالانأ ءانيملفَو كطرف تاتك هدب

 'اناعفالو نامزلا نم مدقتايفريخ أ اع لطابلا سك ار هللا لطب قد تا لاو

 ١ مملع همعأن بيس هقاح عج ىلاىأ# كيج و هلامفأ ميج ىفىأ « كح مكح ند ليزنت ِذ ظ

 # كللاّشام 8لج و نع لاقتفءايا معيذكت ىلع سو هيلع هيا ىلص هيب ىلاعت هللاىزعمث

 ءاس الل لقدق ها »4 5 لسرال لىدقامالا  بيذكتاو قدا معآ

 كو بان نا ىأ# ةرمولل كيرنا» تبذك ام اويذكو كللاّاك رحاس كالق |

 لجو نعهلو# # بيذكتلا ىلع رصأ نا ىأ « ملأ باقعوذو © |

 وأو رز نآرقلا- فااحال لاقو نآر 1 ند 3 1 000

 اًسام) هلاعف ىف 1 ( كاف صح أمك نم ملكت )م

 رلا غسله كلسعأامكل لاقباملاقنو 0 ا 0 لسرال ليقدقامالا )بينكتاو متثلان م دحماي

 ٍِ اةعوذو) هللاب نمآ ورفكلا» نم بان ع نا(ةرفغموذل زدجماي( كيرذا) ةلاسرلا خان (كليق 5نم 9 لسرلل مل مدقامالا



 مشو مهعدفاصلاخ هللادجو هدوم“ اودصقنا | ويماوةطساولاالا اونأوهاوماام اولثتعملو اوريكتساناذ نذل

 2 و دادنالا نعراهنلاو لدالاب هنوهزنيئذلا نوبرقملا دابءلاهلو صالخالابادحاسوادءاع مدعيال ىلاعأ هللا نان

 ّط ا اوالاو نوديعتدنع هللادج رىفاشلادنعون ماس دنع ان دنع ةدمحعتلا عطوم ودعا ركلا وةناكملاو ىتلزلا نع 5 راب

 تابنال ةطسق تناك اذا ضرالا لاح ريغتساذللذتلا .عوشملاو ةريتفتسباب ( ةمغاج ضرآلا رت كلا هلا 3

 "ىثلكقعدناىنوملاي اها .حاىذلانا)تذفتا(تبرو) ت تالا, تكرح(ترتها ) نطل ( ءامااولع انلزنأ اذاف ) اهي

 نواب (انتنآ فن ودحل نيل ن ا) 4 تاصفةروس ) ةرورض ه4 ٠5410 »+ ثعباا ىلع ارداق نوكف ( ريدن
 :نمطلاب انتدأىف / ها غ 1 8 5 اي / ١

 نعءاطلاب ىخان : 18 0 0 01 ا
 1 ىدع 5 نه راعثسم كتم ات لهدم 00 2 نا ضرالا رت كنا هناي نمو ف 1

 ا 0 « تانئلاب فت 0 خزن ه6 تبرو تزيها ءاملا اهيلع انلزنا اذاف 0 للذتا أ

 1 : ىثلك ىل اع هنأ قولا يحن : 3 هلا كال 7 6 اهايحا ىذلانا © د 0 تأبزآ

 ضرالا لا ريعتساف قش ب 5 هي اننإآى) هذ ةماقتسالا نع ولع # نودي نبذلا نا ريدق ل: ةتامالاو ءابحالانم

 ريعتساف ها تالا ا لع هن رام ا لع نوفل 9 ؛اهف 9 ءاعلالاو لطابلا ليوألاو فيرحملاو نطل

 تايآ ليوان ق فارما ا رالاىف ءاقلالا لباق 0 0 انمأ نار ريد رانلا ف قلب نفا# مهداحلا

 عوصل | ةهيح نع نآرقلا ا ند ديدهت ؛ 5 م ل اولعا# 75 نينمؤملا 3 هادا َّق ةغلايم انمأ ناكل

 م2675 لصف جم

 امهو .(لعلل نالوق امو ىووسلا مضومهىفو ةوالتلا دووم منا نع ند ةرومسلا هزه

 اذادل ورفاحلا دحلا لاش

 ىفرفخل ةماقتسالا نعلام

ودم ةماقتسالاو |
 ةزجن 

 ديعو ( ايل نوفنعال) |
نفأ ( فير ملا 9 مهل ظ

 

ا رانلاف قلي
 نم م رب

 ( ةميقلاموبانمآ ىناي |
 اذه

 ١ لو-ةوهو نودام 95 هابا منكن ا يىلا_ءث ها عه ايه ىفاشلا باوعألا ناهحو

 ىناثلاو هلبق ةدجمسلا رك ذنال ديار ةفينح ىف أن ء ىفارلا ءاكحو نسحلاو دوعس» نبأ

 نءّؤلاو رذاكلل لد

 عا مشام اواعا)

 33 ةغاامو ديد_اا َّق

 ١ نومأسيال مهو ىلاعتهلوق دنعدلا ىبفارلا هلقن كلذكو ىفاشلا باحسأ دنع مدالاوهو |
 1 ىلأن ع ىرشخ زلا ءاكحو ةداتقو 00 ديعسو رعنباو سايعنبا لوقوهو |

 ١ ءاملا الع انازنأاذاف ةعءاخ ضرالاىرتكنأ هنانآ نم 00 مالعلا متي هدنعنال ةفينح 1

 ىلا-ت هلوت # ©« ريدق ”ىثلكىعدنا ىتوملاي لل اهايحأ ىذلانا تبرو تزتها |

 ةيدصتلاو ءاكملابل وق انتلدأ ىف ىأ «انتإلآ ىف قا نع نوارعىأ« نودي نيذلانا»

 ديدن # | انياع نوذذتال 8# نوقاشيو نودناعيو امايآب نودذكي لبقو طغللاو وئللاو

 انمآ ىنأي نم مأرب 0000 رانا قايزفأ » لمج أف تازئلت دنعوو

 فاي اب نونمؤي نيذلاو رالاىف نوقلي انتايآ ىف نودي نيذلا ىنءملا « ةديقلامو

 4 مئشام اولعا ىلا راجل و نانثع لقو ةْرَج وهّلق كل 5 نونآ

 (هنابآ نمو)نورتغ الوهللا

 هتيادحو ةاايقاع نهو

 ةنره هاك ةلع د ذ(ةيشاح

 راملا (ءاملايلعانل زن ااذاف)
31 

 ا
 ا
 ضرالاىرتكنا)هنردقو ْ

 رطملاب ترشيتسا(تزتها) 1 :

 ثعبال ( ىتوملا يح ) اهتومدعب ( اهايحأىذلانا ) امتانب تخفتنا لاقبو اهتاينرثك ( تبرو ) تاسبنلاب تكرحت لاق

 نآرقلاو مالسلا هياع دمعك اننا نود < (انينايأ قنوددلب :نبذلا ناربدق) ءامحالاوةتامالا نه (.“ىش لكلع هنا

 مهلاعأ نم انيلع قذعال (انيلعن وفعال ءايلا مضب تأرقنا نآرقلاو ماسو هيلع هللا لص دمت انتايآب نويذكي لاقت

 مالسلاديلع دم وهو ( ةييقلاموب ) باذعلا نم( انمآىنأينم مأريخ)هءاأو ليحو ًاوهو( رانلاف قلينفأ ) ؛
 اذهو ( متثشام ) ةكملهأإ( اولعا ) ها



 نا ا اف و6 ةيدصس هيك هيو هنا ال 5 0اس او سخل ا يح ولا 1 ل سس رالاماو 7 ننانكس ادعو راسل

 رصناوىنعملاو هلوستلوأ ردصملابناطيشلل افصو غزان كنغزتياماوديراوأ هدجدج لق اكاغزان غزتلالءجو
 : هذاعتسال(عسل اوهدنا ) هعطئالو كل ىلع ضءاو رمش نو ناس لا عفدلا نمدب تيصواغناطيشلا
 دقىلعاممو اننو مولعمدح قعامبتاعتىف(راهنلاولبالا ) هتيادحو ىلع ةلادلا( هنايأ نمو ) ن ناطيثلا غزنب(ميلعلا )

 ناتواخم امهناف ( رمقالالو سءثا اودجسال )ررقم رونو ردقم ريس امهصاصتخاىف ( رمقلاو سمشلاو وي
  (نوديعتءايارع 6 نويقةلخ تا 5 رجح ىذا هلل اذرنبختاو ل نورمثملاو عبارلاءز رح م انمهعفات م ترا 5” ن

 . !ز ' 5 : “ا تاي ذلل .٠ 4ةاج 0
 )كار راهنلاو لشاوأ هب هبش سنحت غن ناطبشلانم كنعزيياماو »قنا ملظنلا ظللا لقو شتا كاكو ٠ نهةلح ىف ريع

 ه رش ند هك دللاب دعت_ساف هر ردصملاب ناطيشلل افصو عزاب هن كنت 0 هدج دج ةقيرط ْ قالا م 7 للا تاغ 000 77 || ةعاج م كح نالرمقلاو لع اغزان غزتلا لعحو ءوسأ وه 6 مفدلاك ىتمالام ىلع ثعب اهنال هلمسو سو : 3 9 ليا ّ

 هتايآ نمو #8 كحالصبوا كت د« مللاو فلن ةامتسال # عب داود هنا» ةعطتالو

 مكتم نا رو٠امناقولعامهنال © ريقللالو سعثال اودحع الر 1 معلا وراهتلاو لدالا

 1 لددلا لمت دوتمقملاوةزوكذملا ها #« نهقلخ ىذلاهلل اودحعساو هي لاو نك ع
 صخا دوحم-لاناؤ #« نودعت ايا منن ؟نا# راتحنالو معيالام دادع نمامجاب اراعشا | نودجحت ارك مهدات

 ةاالارخأ ةقينح ىبادنعو يرد نارتفال اندنع يل عضوه وهو تادالا | نيتياسلخاو نمل

 نه « كبردنع نيذلاف 8 لاثتمالا نع اوريكتساناف  ىنمملاماعت هنال ىرخلالا ١ بكاوكلا ممتدابع ىف

 نولعالد# نومأسيال مهو  هلوقل امئاد ىا « راهنلاو ىلدلاب هل نوعي ل ةككالملا || تودع ما نوممزيو
 0 ا ا
 و 5 أ 1 ع | 4 لال

 نه ههتيصوامم ناط.شلا كفرصناو ةيالا ىنعمو ىنشالامىلا 0 هس هناك |[ 2 3 9 ةطمسالا
 ناو ساو دو
 كنذاعتسال ىأ عيمتل اوه دنا هرم نا # هن هللاب كتاف 0 0 ه ىتلاي عفدلا حلاو 2 عسا | ران

 ديكو مردف لت : نمو ىأ 6 هتايآ ع ندو طلاع وق © كلاوحأب 6 ميا رف 1 00 3 5

 # رمقللالو سما اوروهسال رمعلاو نسسعلاو رامنلاو لدالا ٍق# هتينادحو ىلع ةلادأأ 00 0 5

 1 ندحوم اوناكو نودصي

 م منع ةرابع دوجسلانال امهلدوعسلا ىنيالف ناره ناقواذع امهناىأ أ دبع قمنا نيكرش رع ظمتلا ةياهندرع ةراسع دووعسلانال امهل ىوعسلا ىنطالف نارطسم ناةواخع امهناىأ | 1

 ! ءالتالا لوش ثانالاوأ

 ناسنالا غزني ناطيشلاو سمملا هبشغزناا © غزن ناطيشلا نم كنغزنياماو 8 ةنجلاهإ

 لكلا قااخ هللاوه مظمتاو دوي قع اىأ ؟ نهتلخىذلا هلل اودساو © ْ هللادباعن وكيال ريغ هللا عم دلل ةرسل

 س.ثلل نودع اوناك اس ن ]قعر © نوادمت هأيا متتكنا 9 رمتلاو سعثلاو را لاو ا
 2 ا نع ذلاف اوركت ساناف )

 لحو ع هللد وع وه بك اوكلا هديا 0 نو-عزبو تك وكلاو دعو ا ا ىأ ) كيردنع

 ناف © اهلكءايشالا 0 ٌقاخ ا ا اورعأو طئاس ولا 3 ا ٠ ن“ 00 راهتاا و لالا هل نوح )

 ليللاب ه4نوع 1 اللا نمي ” كير ردنع نيذلاف ا ١ نءىأ 7 | نولعال ( نومأبالرهو تبل 5 - 0 3

 ! ىأ  نوءأسبالمهو رايلاو | * ناطنشلا» يمس نو و نوركف 26
 )ع للصف 2 0 د ا ناطتا نم ل افحدن ءءافكلايةسوسو ناط. سلا نه كبيصينأ(غ زن

 هّيادحو تامالع نم (هتايأ نمو) ناط.ثااةسوسس وب ماعلا -5 7-0 ىسلإ| لاقو هن 2 ميلعلا ١ 0 1 ةلاقل

 رمقلاالو(رمقللالو)ن ةااوديعتال ( س مشل أوروعس 3 هللا ده لك (رمقلاو سمثلاو راهلاو ليالا) هتردقو

 نوديرت منك نأ (نوديعتمايا تكن أ )راهلاو لالا و رمقلاو 0 قا نس (نهقلخ ىذلا) هللا 5206 اودجمعاو )
 الف هللا ةدابع رمشلاو سهل داعب نوديرت من 0 لاشو امهقلخ ىذلا هلا اودبعأ نكلورمقلاو سمدل ااوديعتدلاف هللاةداع

 ىف ( كبردنع نيذلاف ) هللةدابعلاو ناعالانع اومظعت ( اوريكتسا ناف ) امهتدايع كرتىف هللاةدابعناف امهوديعت
 ةدابعنم نواعال(نوءأسيال مهوراهلاو للدالاب) هتان واصيب( هل نوع ) ةكالم



 0 8 5 اا 5 ايف الحا 2 واهتم ةعرسلاو ا 3 0 5 ا دك ةنسحل
 ةنسحلاف ةءاسا لدحر كيلا ءاساو ! اك كبادعاضعب نم كدعورت رث ىتااةئيسلا اب مفداف ناتنسح كتضرتعا اذا اهتغان

 نه هدلو ىدتفتنكدلو لتشوا هحدقف ك_ هدب نا لثم كلاهنءاسان اك هيلا نضواوسسال هىلاو هنعوفعتلا

 محلا لولا لثم قاشملا كودع بلقنا كلذ تلمف اذا كنان ( مجىلو هناك ةرادعدنيبو كني ىذلا اذاف ) ءودعد

 ا (اوربصنيذلاالا ) ناسحالاب ةءاسالاةلباقم ىهىتاا ةلصانا هذه قايامو ىا ( اهقليام 0 لاق مث كل ةافاصن

 عفداف له ملاعاوريخسا نه ميظع 4 تاصفةروس ) رمل قودي لجدألا - 786 ريع (ىظع ظحوذالا اهيقليامو)

 اا ع | ره اكل
 ىلع ا 0 ىلإ نالف لوق اذه ياوق نمانهثمواتكذ مالسالل اذا نا ساد ١ 6 نياسملا نم ىنالاقو 0

 فيكف لاق لئاق ريد_هن )
 و 1 8 2 / نينذؤملا ىف ليقوم الل اهيلع ىنلاىفتازن لقو تافصلا كلت يمس ٠ نم ةماعي الاودبحتلا

 ىه ىتااب عقدا لامتؤ عنصا 2

 ةدد سعال لفقو نسحا

 و ىنعملاو ديك ات

 سايقلاناكوةئسلاوةنحلا فانئتسالا جرح هحرخااعاو ثانسمللان م هي أعقد ع مكاو افعال أ

 لاقءنا ريسفتلا اذه ىلع !١ ىذلا اذا و ةنسحلاعضوهنسحاعضو كلذلو ةغلابلل منصافيك لاقنم باوج هناىلع |إ

 نكلو ةنسح ىه ىقااب عفدا | ىلولا لثم قاشملا كودع راسص كلذ تامف اذا ىا ميج ىلوهن اك ةوادعدنيبو كني

 عضومنسحاىهىتلاعضو |١ نيذلاالا » ناسحالاب ةءاسالا ةلباقم ىهو ةييحسلا هذه قليامو © اهيقايامو  قيفشا

 دا ريكا نم و ميظع ظح وذالا اهقليامو » ماقتنالا نع سفنلا سيح اهناف  اوربص

 ىسحأب هدنهن ا 1 0 - 7 10-0-0 0 0 ١

 اود 0-5 هراء نام || لب طقف لوقلا هنهضرغلا سيللبق «# نيإ-ملانم ىننا لاقو و ندح ثيدحاذ_ه
 ةدلااوخر سضانغ نءانعو ئىوتستالو © ىلاعت هلوق 6 هيدغفلتلامممالسال نيد هبلق دقتعمف باقلا داقتعا هيلامضي َ

 ندا ىه كا 0 مفدأ 0 ةءاسالاو وفملاو لوهملاو رسحلاو بضغلاو ريل يعي « هك سلا الو ة ةحافطا

 محلاو بصق! ادنعريصلا 3 لهجلادنع محلاو بضفأ 6 ريصلاب ا سايع نبا لاق « نسحأ ىهىتلاب

 ظ
 ا
 ١

 5 نئاادك اتلةديمةيناثلاالو 000 5 زالاىفة؛ ةئيسلاالوةنسحلا ىوتسنالو #

 | دارس هواه مه ره | ىه ىتاايكّتْض رتعا ثرح ةئيسلا 25 نسحا ىهىتلاب هدا ا

 | ّ 8 /؛ 1

 دنءوفءلاو لهجلا دنع || تازنليدق بيرق قيدصىأ# مج ىلوهناك ةوادع هنيبوكني ىذلااذاف ب ةءاسالادنع

 باوثلاب ظل ارسفوةءاسالا لأ ىتلا ةرهاسملاب هتوادع ةدش دعب نيلسمللنال ثيح كلذو برحن. نايفس ىبأىف

 ملطعام هللا و نسحلانعو #ا,قايامو# ةبارقلاباممج مالسالابابلو راصف سو هيلع هللا لص ىنلا نيبو هنيب تاصح

 0 7 1 59 0 | ١ ا ١ د نيلاالا 5 0 ا مفد ىه ةلفلاو ةلصخلا هده قليام 0

 006 وذالا اهقليامو #9 ماقتنالا كرتو ظرغلا مظكو دئادشلا عرجتو هراكملا لم# ىلعىأ
 و دي لاوس ب | تيرس ٠م نجلا ملا م قو باوثاو دحلا ندى« طع لح ايذؤم اودع ناكو ترج 5 3 .

 ملسو هيلعمتلا؛ سدو هواق>نمؤم ىنالافومالسالا ( سم ؛4 اخ و اق ) لحمنا ( نيلملانم ىننا لاقو ) برغملا

 لهج ىبا نهك رشا ا ىلا ةوعدلا(ةئيسأ الوز سو هيلع هللا ىلص دج نمدحوت ا ىلاةوعدلا(ةنسحلا ىوتستالو) هباعخاو

 ىهىقلاب) كنتش نا له> ىبانمكرمثل ادجتاي ( مفدا ) هللاب كرشااةئيسا|الوهللاالاهلا النا ةداهش ةنس1لاىوتسنالو لاشو

 فاطللاو مالسلاو نسحلا مالكلاب نسا ىه ىلااب ك_سفن نع ليد ىبا نم ةئيسل | عفدا لاشو هللاالا هل الب (نسحا

 (اهقليامو) بسنلا ف بيرت( مج )ني دلاىف(ىلو هناك )لهجوباوهو نيدلا ف (ةوادعهنيب و كذيب ىذلا) راص كلذ تامف(اذاف)

 ةئي_سلا عفدل قفوب امو ( !,ةايامو ) اينالاىف ءادعالا ىذاو ىزارملاىلع ( اوربص نيذلاالا ) ةرخ آلا ىفة نا ىطعيام

 هباأو مالسلا هيلع دم لثم ةنلا ىف رفاو باو( ميظع ظحوذالا)ةنسحلاب



 الا مكل بتك هللانا ىنملاوراضلوصح وأ مفانتا وفنههعوقول قل غنزإلاو هوركملاعقوتل ناسنالا قطا ع1 ولاف
 5 ةج رلاةكتالم مهيلعلزنتنت ىذه رثاا ىلع ن 0 د# لاقو امدلاق (نودعوت مث: ع ا ًاو)هوقوذ ل ناف علك نه

 0 !ءاونز الو ناعالاب اس ه4 7854 2>- اوفاحتالنأ !نورشعلاومبارلاءْزملا ١ نادبالا حاورالا ةقرافم
 لو>دياورمشبا و رايصعلا

 نودعوب م كا ل نانملا

 نحي ) 7 ملا فلاسيف

 اندلا هاذ <ؤامل وأ

 ٍ تت (ةرخ 25 الاىؤو

 نحن © لسرلاناسا ىلع ايندلا ىف 6 © نودعوت ا ةنجلاب اورشباو  ةرسفم |
 يطال تناكام لس ! ١ كنتو قدا مكمهلن # ايندلاةويللاىف كالو ا |
 مهؤانرقوةرفكلا ىداعتنايحةما ركلاو ةعافشلاب ه# ةرخ آلاىفو #© ةرفكلاب لمت |

 «نوءدتاماهيف ركلو ظذنث اذللا نم *# ركسفنا ىهتشلام 8ةرخ آلا ىف 5 اه فركلو

 نءلاح# ميحر روفغنم الزن © لوالا نم متاوهو بلطلا ىنمع ءاعدلانم نونمتام
 فيضلل لزتااك مهلا_ب رط# الام نوطءيام ىلا ةبسنلاب نونّتام نابرا_عثالل نوعدنام | ةكئالملا كاذكف ممناوُخا ,

 هنر نيبو هنيباهف 5 اًكاص لعو ةغهتدابع ىلا « هللا ىلا اعد نءالوقنسحا نمو 0 مهوب 0 نيقلا ءانزأ

 ةانصتلا ءانروا نيطاسشلا

 ىتلا ةنجلاب اورشبأو 98 مكلاهرفغأ اناف اون زحتالو 00 95 0 0 ا نيرادلا ىف
 0 ىرشبلاب مهلوزن دنع ةكئالملا مهالوقت ىأ [قالدأ ن نودعوت حكا] ت* 0 تالا

 ةوياىف# ركمم انك نت ةظفحلا مهل لوقت لو ؟ًوابحأو كراصنأ ىأ عرايلوأ | 0 8
 مكلو © ةنجلا اولخدتى تح م 4 رافنال # ةرخ الاف 1 نم هيو 3 0 59 ل

 ايفركلو » تاذللاو تاماركلا نم ى أ © مكفنأ ىهتشتام و ةنجلا ف أ 4 000
 | ف كلو ع ولي رلى لي دلا قزإر كذ' ::لاواقزرىأ هي الزل ب هنونمت ىأ © نر و يرد تامل

 ةيراح ةيبآلا هذهىف ةروكذملا ءاشالا هذه لكىناعملا لهألاق # م مح ر روفغنم 0

 هلوق # ةماركلاو فاطلالا نمهدعباع كنظاف لزنل اذه ىطعأ اذامجر كلا ردنا 0

 هللالوسر وه لبق ىلاعت هللاةعاط ىلا ىأ هلال امدنمالوت نسح أ نمو 8 ىلاعت

 ىلاعتهللاباجا نمؤملاوه لقو هللاالا هلاالنأ ةداهشىلا سانلااءد اسوديلع هللا ىلص

 ةشئاع تلاقو هتاحاىق *# اخلاص لعو  هبلاب اجا امىلا سانلا اعدو هلا هاد ايف
 قيرطب ىلاعت هللا ىلا اعد نم لكنا لبقو نين ْذوملا ىف تلزنة ب آلا هذه ىرأ اهنع ىلاعتهتلا ىذر

 ءاس الاّ وعد نىلوالا « تاع لاش !١ةوعدللو هي ا هذهىف لخاد وهف قر ,طلان

 ةينرملاءذهو فيسلابو نيهاربلاو يحب + اي ,تازدتملاب ىلاعت هتلاىلا مالسلا 50

 عادلا جوحلابو هللاىملا ءاذعلا ةوعد ةيناثلا ةيترملا « ءابينالا ريغل قفنتمل || ىفو) ايندلاف 1 ائيلوت
 ةبترملا «٠ هللا ماكحاب ءانعو هللا تافصبءاذعو هللاب ءالع ماسقأ ءانعلاو طف ةرخآلا فاالرتم رخآلا

 نيدفاولخدي ىتح رافكلا 0 ا م سلاب لات دق ىلا نيدهاهلا ةوعد ةثلاثلا ( ايف كل كلو )ةظفحملامهو
 ىلاو ىلاعت هاى اةاعد أ مذ ةالصلاىلا نينذؤملاةوعد ةعبارلا ةثرملا« هتعاطومللا | ىنمتام (ىهشتام)ةنلا ىف

 ةفرعموه ::ترلقلا لاعأ] م 5 نيوسق ىلع ىلع حلاصلا "000 لعودهتعاط ْ مي ا

 ننتج زص طاش عولقو كس رئاسؤهو حراوجلاب نوكي مسقووملاعت هلا | (الزئ)نولات(نوعدنام)
 لكزيب مل وه يلع هللا ىل مدئالوذ ,لاقلاق لفغم نب هتلادبعنء6 ق 5 ناذالا مك 1 7 ان

 0 نع * ءاغن 3 كلا |١ 3 لا اووةذا اصنيناذ 1 الص ْناذا لك نيب هك نيناذأ 6 واو 93 تان نأ روعع نس 1 ع

 د َ مط 5 ا

 اعدنمتالوق نسحأ نهو)
 وه هيداعملا ) هلل |ىلا

 د.حوتلا ىلااعدهللالوسر
 اصااخ ( احلاص لعو )

 قل ةنطلب اووش اول
 امدلاف ) نودعوت معك

 (ايندلاةوحل | 1ع ؟ءاباوأ نحم)

 رروفغنم] را
 : '( يح

0

 

0 

00 
 0 ا يس دي انالاوا ذآلا د دلل 1 ركلامنإ| |

وسع وهو ديخوتا ا لاند نع 7 وعدن نحت لا
ذه) تاز لاش وضثار لاح( ملعو) ا ا

 0 م

  ةالص ناذاريغ ناذالادعب نيتمكر ر ىلص اًخاص لعوناذالاب هللا ىلااعد نة ةوعدالوق نسحا نمولوش نينذ ملا ىف كلاود



 ىلاعت هللا لاق ىسن او ىن> نيب رض ىلع ناطيشلان ال ( سنالاو نا ئه ) انالضأ .نذللا نيناطيشلاىأ ) انالمصأ نيذللا 1

 مهلالضاءازج رانلاىف ( نيلذسالان م انوكيلانمادقا تحن امهلعحن )ناو سنالا نيطايشاودغىب لكل نيج

 ىلع اوتبثمث (اوماقتسسامث ) ؛ تاصفةروس مل ديحوتلاب اوقطن ىا ه4 "م زيؤح ( هتللانبر اولاقنيذلانا )ابابا .
 هي 0007 جنات تاتا

 "نع دنا عقم را مالا

 نادال تاركا 1 تاسعا ةلالشلا لعنيلتاخلا نيعودلا قال سا ديا سنالاو نطل ند تاس
 بوقعيو صاع نءاوريثكن ا ًارقوءلتقلاو رفكلا ا: امهنافلماقو سيلبا امه لبقو

 ءارلاةرسسكس التخاب ىرودلا أرق وذخف ىف ذخفك فيفضتلاب انراىموسلاو ركبوباو
 لفسالا كردلاىف امهلمحت ىلآو امهنم اماقتنا امه_سدن # انءادقا تحن امهلمحت ©

 )را اواقاهيفنولوقتام ١ رب نتج ياا رلاولل نفل نا الدرر لس[ سس الج
 001 قلع مالا ماين | نم ةيترلاىف رارقالانع هيخارتل مثو لمتلا ىف « اوءاقتسام هتيادحوب ارارقاو

 اوءحر. مللاق لوقتافاولاق ْ ندشارا ءافاذكا رع اورام 0 عبتبالق رسسع 0 ةماقتسالا 00 كا

 رعغنعءو نابوالاةدابعملا

 اوعورب مل ةضيع هللانضر

 اوقفانن ل ىابااعثلا ناغور

 هنئع هللا ىضر قيدصلا

 اوماقتسا م العناوماقتسا

 لاق مئاهالت هناهنعوالوق

 تس اضزر توري« انوخ هك ناقظاع نع تاخ دعا صظ001111000

 | مهنع مقديو مهرودص حرششإا# مهل نعإ 0 8 6-2 مهل 0 اهتايمزخ |

 | هيلع نومدقتام #«اوفاخنالنا 5 ربقلا نه جورخلاوا توملا دنعوا نزلاو فوكلا

 وا اوفاخنال هناي ىعأ ءابااي ةردمم ةففخوا ةيردصمناو مقل ام ىلع 4 اونزلالو 0

 | اهاخأ لتق ىذلا عدآن لجاتو 0 نونه « سنالاو نا نم انالضأ نيذللا
 ا | #* نيلفسالا نءانوكل قعر ءانلا ف ىأ 5 4 انمادقأ تحن امهلمحتن 9» ةصحملا انس امهنال
 ٠ واتت ليقفلا نعو لجو زعهلوق هقانماباذع دشأ انوكيأ س اعنا لاو راناوك لتسالا) كل[ أ

 ةيقابلا ىف اوبعرو ةيئافلا | قطف روما ناكل لك و.ةمعلا لهالاق «اوماقتسا مث هللا را ولاق نيذلانا

 ةماقتسسالا ةقيقح لبقو ١ ناهلوقب ةراشالاهيلاو ىلاعت هاةفرمم ةينيقلا هر هبلمعلا لحال هتاذإ

 رارفل االرارقالادعب رارقلا | ريغطسولاىفاميقتسم ناسنالا نوكينأ أ ةلاصلا لاعالا ا هللاانر اولاق نذلا

 مهيلع لزتت) رارقالادعب || نوكتف ديحوتلاو نيدلا أف ةفاقتسالا نوكَتف طيرغتلاو طارفالا فرط ىلإ لان
 توملا' دنع ( ةكئالملا | نا لاف ةماقتسالانع هنع ىلاعت هللاىضر قيدصلا ركب وأ لئس ةلاصلا لاعالاىف

 ةففخعوأ ىأ ىنمع (نا ) | ىلع ميقتست ن نا ةماقتسالا هنعيملاعت هللاىضر باطخلا نيرع لاقوأ.ش هللاب كرشتال

 هاب هادصاو ةلقثلا نم |( اوضلخأ اوماقتساةتعىلاعت هللاىضر نامع لاقوباثلا نافورغورتالو ىهنلاو مالا
 ريمض هاهلاو ( اوفاذنال ) | نبا لوق وهو ضئارفلا اودأ هنع ىلاعت هللاضر بلاط ىبأ نيىلع لاقو لمعلا ىف

 اوفامال اق نانشاا اوماقتسا لقو هصصاعم اوذتحاو هتعاطب اولمعف هللارعأ ىل !ء اوماقتسا لق ةو سابع

 الو ) هيلع نوددقتام [ مهللالاق ةيآآلا هذهالت اذا نسملا ناكو هللاب اوقلح ىتح هللاالا هفلالنأ ةداهشللع
 متفلخام دع ) اونزم توملا دنع سابع نءالاق . ةكئالملا مهياع لزتت #2 ةماقتسالا انقزراف امر تا

 قطاع ( انالسأ نذل | ىفو لا دع 3 ف 0 3 ع راتنلا لق م روق نم اوماق اذا لدقو

 يا ا رسسلا نو.دقتام ىلع اوفاكال لقو توملا نم ديا نأ # ثعللا دنعو ربقلا

 ايا 22000 كلذ 3 8 دلوولهأ نم مف ةاخام ىلعىأ 0 6 اند حالو“: ةرخ الام هفيلع |
 نس ول سلا نكن امويعوسم مسد ما

 باذعااب (انمادقأ تدع ايليف واس رشا و نيطايشااوسيلبا نا نم لاقو ل ساه ءاخأ لتقىذلال ساق
 لاو اورفكي ملوناعالا ىلع(اوماقت -!مث)هتلااودحو ( هلللانب راولاق نيالا ) امل نيلضالا نم ( نيلفسالا نا 01
 همكمامأام ىلع(اوذاختالأ ) مهحاورأ ضبق دنع ( ةكئالملا_ملع لزنتت) باعثلا ناغور اوغوربملو ضئارفلا ءادأ ىلع
 يفلخ نم متفلخام ىلع ( اونزحنالو ) باذعا|نم

 لعنءو لمعلا اوصلخا

 ضئارفلا ودا هتعدتلا ىذر



 ف 0-52 اء فعل 4 1 نك 5 5 . . .

 ١ م- 4,3 ند تاد دق ( ثا ةلح قى نيناك لوقلا مهيلع قدح ىأ ملء نسل لاحلاىلع بصنلا هلعغو مثأ

 لاقو ) مثاللومهلريعتلاو باذلا ,هقاةع-ال ليلءتو» ( نيرساخ ا وناكمهناسنال اونجلانم ) ةكم لهأ لبق

 هيلعاوشوشت ىتح موهفمريغمالكبهوضراعو ( نودلغت مكلماهيف اولاو )'ئرقاذا ( نآرقلا اذهل او_ىتال اورفك نذلا

 نازوحين( اديدش اباذع اورفك نيذلا نةيدنلف ) هتحن لئاطال ىذلا مالكلانم طقاسلا وغللاو هنءارقىلع اولغتو

 مهركاذ تح اووطنلةماءاورفك نذلارك د. نكلو ساشا وغللا مهل نيسعآلاو نيعاللا ءالؤه اورفك نذلاب ديرب

 كلذ ( هللاءادعأ ءازج كلذ ) رفكلاوهو مهلاعأ أوسأ ىلع ةبوقع مظعأىأ ( نولم» اوناكىذلا أوسأ مهنيزمتلو )

 ىذلا ءاز> را رد عا 4 م - نودي 5 1 نورتفملاو عيارلاءز ا م بحواوسالا ىلا ةرانشإا

 مقتست ىتح نوامعي |وناك
 (رانلا ( ةراشالا هاله

 ١ را ل مهلبق) نم تاندق 8 ر ةرركل يشل حرر

 || ريمشلاو باذعلا مهقاقعسال ليلعت «© نرساخ اوناك مهنا  مهلاعا لثم اولع

 ' 1| تافارلاب ءوضراع و# هيناوءلاونآ رقاااذهلاوءى-لال اورفك نبدا لاقو ف متالاو مهل

 إ دحاو ىنعملاو نيغلا مصب 3 هوء فراخ ةااىلع ءو_ثوشتل اهب مكتاوصا أوعفراوا

 ا نذنلف » هتءارق ىلع هوبلغتىا © نوبلغت مكلما © ىذهاذاوغلي ىناو ىنلي ىنللاَق

 ١

 ريخو أ ءازجلل نايب فطع
 اهيفهل ) فوذحم ادتبم
 ىف راثلا ىأ ( دلظاراد

 كللوقش اك دل ا راداهسفن

 ”ورسلا راق راذلا 2
 مهشز نيعا و ه8 رافكلا ةماعوا نو هلئاقإ| ءالؤمأ م4 دارملا » اديدش !اذعاورفك ئذلا

 ءوسالاىلا ةراشا « كلذ  هلثم ا و مهلاعا تائيس#ن واين اوئاك ىذلاءوش

 #« هتف هل #8 فوذع ربخوا ءازحلا نان فطع# رانلا##ءربخ  هتلاءادعا ءازح © |

 ىنمتو رورس راد رادلإ هذهىف قات رو مهتماق اراد اهناذ 4 داك اراد» رانلاىف

 نورك 5 ل ل 3 ءازح 3و ةفصلا _ د 1 نا لعا ديا رادلا

 هاو فك رس 700 وكم سنالاو نا نممهلبق د
 طغالانم هيفاوطفلا و سابعنب لاق هيفا وكلاونآ رقلااذهل اوععستال 9 شي رق كرم ىنعي
 زحرلاب هوضراعف ارشاد مت مار ا راذا ضد ىلاىدوب مهظعل ناك تا وصلا ةرأ ر.) وهو

 ل.ةوريفطصلاوءاكملابهف اوفلاولفق ولوشامهياع طا ىتح مالكلااورثك أ لقورعءُشلاو

 اند اياذعاور اك نبذل نةدئان# هتءار ,5 ىلع ا دج ىندي# نوراغتم ا

 كرشلاوهو ايندلاف ىأ *« نوامعي اوناك ىذلا © أوساب ىني © أوسأ مهنيزجاو
 لاقف ءازإلا كلذنيب مث # هللاءادعأ ءازج 8 باذءلانم ركذ ىذلاىأ « كلذ »

 اوناك اع ءاز> 9 اهنعم يل لاقتناال ةماقآلا 1 3 هلأ ر اد اهيف 0 رانلا 2

 را انبراي نولوقب ىأ © انبد ر ءانلاىأ« اور فك نيذلا لاو نودعت# ا

 اهنيعب رادلا ىنعت كنأو

 اوزو>ح 1 (هاز>)

 اوناكاع ( ءازح كلذ

 لاقو نود_ححم اننايآب
 ( اراب _اورقك نءذلا

 لقت ءارلا نوكبو
 ذ_كفىف اولاق ام:

 وأو ىاشو يمد

 ورعوبأس التخالابو ركب

 تضمدق ( لحرف (ممأ

 (سنالاو نإ !نم مهلبقنم)

 مهنا) سنالاو نا رافكن م

 لرش( نيرا ا
 (اورفك نيدلالاقو)ةبوقءااب

 © نئاذللا ) ( اوفااو) سو هيلع هللا لصد مكيلعأ رشي ىذلا ( نآرقلا اذهل اومعستال )هءاحصأو ليج وأ ةكمرافك

 لهجابأ( اورفكن يذلا نق ذناف ) تكسيف لسوهيلع هللاىلصاد# اوبلغت ىكل (نوبلغتمكلمل ) بةكلاوهو (هيف)اوطغلا

 (كلذ) ايندلا ىف نولمعناوناك امهعقاب ( نولمعي اوناكىذلا أوسأ مهيزجتلو ) ردبموي ايندلاىف ( اديد_ثااذع ) هياعصأو
 اعءازج ) اف اودلذدق ( دلخاراد) رانلاىف (امفمهلرانلا) ةرخآلا ف هتلاءادعأءازجو (هللاءادعأ ءازج)ايندلا ىف مهل

 5-3 37 1 هاا ع+ 4
 "رأ ) انمراي (اءر)رانلا ىف (اورف نيذلالاقو)نورفكي (نودعت # ) نأ رقلاو لس وهيلعهللا لص دمع (انئاي اباوناك



 1 ؟بدر أكبر مدنظ ىذلا م ض مكلذو) م مكلاعأ نم تايفخلا وجو حا 1 اريثك !- ءب ال هللا نأ مكتظا .مترتتسا
 كلذ نم لس وأ نان بخ كم أ و مكبر متنظ ىذلاوربخ مكظوأدتب : مكلذو م <كلهأ ىذلاوه نظلاكلذو

 نم نس و ربصلا مهعفني مل اوربي. 1 مهلىوثم رانلافاوربصي نافذ نيرساملا نم متهصاف ) ربا ميدرأو

 نيك را نم معا ةاضرلا 0 تاصئةروس اويلطيناو و( ني_ثملا نم هك 17 - مهاثئاويت :هتس ناو)رانلافءاوثلا 2

 ْ مئتنظ ىذلا مكتظ © هلوقو أدتبموهواذه مهنظولا ةراشا « رىلذو » ملعفام ىلع

 مصاف #3 ا مكيدراو الدب مكظ نو زوحجو هل ناريخ م <يدرا مكبر د

 ا 1 0 نيلزتملا ءاقشل ابي_س ن.رادلاىف ه.داعستسالل اوهام راصذا »4 نب رساخنا نم

 ىتنعلا اول 3 كت هاا اذينع ء مهل صالخال # مهل ىوتم راذلاف اوريصي

 كا ءاهلوق هريظنو اهيلا نيباحلا » نييتعملا نم مهاذ 0 نو.حنام ىلا عودجرلا ىه

 فك نييتءملا نم مها اويتعت_سناو ”ىرقو ء صدم نماناام انريص ما انعزحا 00

ٍِ ةنكملا تاوتفل نولعاف
 مها م اوضريزا اوُعا نا 0 » انضنقو 

 ةرخآلاسمانف « مهفلخامو # تاوهشلا عايتاو ايندلاسمانم ©« مهيدبانيبام مهل

 اوكفادق نررخآ ىف طوف « أم «ةعينصلا نسحا نع كننا

 م ام هللانانورتأ, 2 ميرو لا بوق مش ريثك ىنقثو نايشرةوأ

 نايشرقلاءان ا ءوه ىنقثلا لبق نولمعت مما ريث كال هلا نأ مان نكلو كدواجالو
 مكنىأ | مكبر 0 تاك 0 عل وق« ةحأد 92 ةعرمر

 لق ىذلاوه بتءملاو وى هلأ اونلطيو وصوت » و تنل و 9 نكسم ىأ 4 ملأ

 انمي نأ 0 مهلانضيقو ظ نيض رملاىأ # نيبتمملان هرهاف #9 لأسامىلا بيجأو هناتع
 مهوانضا تح نيطايشلان 7 ل ملا ةييسو مهلا يه لبق انلكدو

 قدحوإ# ةلبقتسملاوةيضاملا ةمعبقتلا مهلاعأ مهلاونسح لبقو فملارانا وة ةلابسيذكتلا
 منأ عمىأ ه5 أف د : بجوىأ ؛«لوقلا موماع

 نه 0 ل ل ل ل ل 6-6 حسم سو تاتلجلل

 ا ا . دل | ىلا ةمحرلا اولأ 3-5 ) 1 تتسناو) هءاصأو ةيهأ نا

 ا ضيقلا ءاليقسا هلع نولو:سنيطابشلانم اننادخا © ءانرق » ةرفكل © مها»

 3 اوئزف 2 ةضوامملا ةضياقملادلمو لدتا ضقلا لصا ليقو رثقااوهو ضربا | ىلع

 ركذ نع سيور 8

 هلوقك ما ةلحىف « متاىف # باذعلا ةلك ىا « لوقلا مهيلع قحو © هراكتاو
 مهد ا نيباممهلاونيزف)نررق :

 ا رهظيام ملعيدنكل وانسفنا ًاىفام ملعنال هللانانواوشب رافكتا ناك اًمهعدتلا ئذ رسايعنبالاق
 1 أ ْ 1 ع ٍ 35 5 9
 نومزاع مها و 34 ١) ىثرقو نايفش تديلادنع 8 لاق هنعىلاع؟ هللا ىضر دوهسم نب هللادبع نع 620

 ا هناؤأن رهحاذا معين ناكنا رح الا لاقواني .فخأناعم-!الوانر عحاذا عمار + الالة لوقتام

 ْ ا ا مراصبأ الو , يو مكسيلع دي أ ور مدك اهو ىلاعت هللا لزم اذ اناا

 تببا_هح رزلو بعإال لاو |

 ذلك ) لوقل امهدعقحو) ا

 3 و 1 ا هل دعا | 5

 ا ىو“ 0 0 رد *او 18 7 مهلا نع ريخأ مث دك 5 نرسل 0

 0 مهلاوذي زق 322

 1 ىلع «وعدفىأ < مهفلخامو زا 36 رخ .الاىلعم كا ايندلا من م أ 6 مهدد |نيبام

 (اوربصي نان)ةبوقءلا نينورنملا |

 ىو ىتلا واس ناؤوأ
 مها اعز> 00

 1 1 اوتيادف |
 اكهنلا اوءاجت اوى هلا

 ار رد "ا يلا :ظقو)

 ناذ_هلاق 0ك 1

 ا تاكمم ١ اذاضِق ناو

 لق وةضواع ا ةضاقملاو

 انادحلا(ءان رق) مهلعانطاس
 نيرق عج نيطام ثلا نم

 هلوهنانا طيش هإ ضيقن نجلا

 نم ءمدكانعأ( مهفلخامو

 سان ! مينا نياسأ» 0

 ةيقاغل ا سعأ نم 0

 مكلوق (مكظ كلذو) سلا ىف

 (مكيرب متلنظ ىذلا) نظلاب
 بذدكلاب مكبر لع ملقو :|

 )م يدا ١ ككلهأ (ييد

 رينا ف

 رانلاف) اللا

 ل :دلا ىلا نيمحارلا ( نيبتعملان
 ) مهفاخامو) ب اسدحالو ثعبال 6 ان'الودت 5 راةرد رت ا م(مءدب | نيبام هلاوذسرف) نيطام 2 نمءاكرشواناوعأ(ءانر 3(

 مدل ناو اواعمتال و اوةفنال نك انا همهفلخ نم
 ص (مأف (ٍ تاذعءلاب(لوقلا مماع) بح و(قحو) ىنفت الةيقاب



 تةونوكيناةلاحمال .راتلاءهئع تقوزاديك انلا ينعم و ديك اتاةديماموا_مرضاورا-ص (اهؤاحام اذاىت>)

 مهمع# مهيلع دهش ) اهتهول- نالدحوالو مهلعةداهشلا
 واق ) مهتلع ادا <شنم مهمظاعتال ( انيلع متذهش 1 دوا اولاقو ) جورفلا نءةيانكىه لقو مارحلا ةسمالع

 ( نورشلاو عيارلا«زبلا سَ لكق طنأ ىذلاهللا انقطنأ
 هللا ةردق. نمسا ى رسل

 لكذا اظنا لعر ,دغىذلا

 لو 0 و)ناومح

 وهو (نومجر هيلاوة ع
 ةعلرا مكئاشن |ىلعرداق

 مكعوحرو مكن داعا ىلعو

 متتكامو) نازك لا

 مكيلعدهشي 3 نورت

 0 وك راصبأ الو م 7

 مك ا

 تحلو ناطيطلا نود
 شحاوفلا باكترا دنع

 ناكامو

 نا ةفرخ

 ت0 0 ' كحرا 3

 ع

 كلذ مراتتسسا

 ىلع 3

 ريغ منكم ا

 ىل م ع امد اه نيكاع

 تا ندح 5

 مكلنظ ن ,لوزالص اءازكلا

 امم اراثكا [ا 1 كاد

 3 ا 0

3 

 عا

 اح

| 5 
- 
8 
 نا

 راذااىا(اه ٌؤاحاماذاىّتح)

 اودعءاع ( مهمع“ يلع هش )

 اورصبا ا: (مهراصباو ع

 مهؤاضعا ) مهداو واح ول اع

 مهر كى م( نول او 6١

 معاضعال(معدول جل اواتو)

 مدهش راع

 لكقطناىذلا)م الكلاب(هللا ا قنا ولاق)ل اداب مركتع 0س ا و0 ع

 ديتينأ نم(د تيوأ )كماضعأا ومع ا ردع( نورا 18 تواادن( نود تار د ذل ف( ةسالوأ)

 باتكا اورتستنأ ايندلاىف نوردقت نورتتسن منك امولاقبو ( مدواحالو مكراصباالو ) ةرخآلاف ( مكس مكدع )
 الوةرخآآلا ىف عم“ كلع دهشينا نونقيتست ن 15 أهو 00 0 001 ءاضعالا نع ءاضعالا

 ال تادا) ماو( مت وكلو) ةدواجالو عراصبأ

 ىح لكق طنا ىذلاهللا ةردق نم بحب انةطن سياوا ”ىش لك ق طنا ىذلاهللا انقطنا

 || قعموللا زجأ الياف. نون لق لب لوقا لاف مطل 1 قرح لأ تراي لوقي لو نع
 دس أ 52 ا

 قاطعا ! دئاضعال لاق هلو هك ىلع منعف لاق 5 أو وهش ا

 51 ثنك.. نكسف ا افهحمو ن كلاس لو. ا

 | ةداهش )0 0 مهدولجو م* 1

 ١ :ةطن نا ىنملاو ناودكللا ه«# مم. زيد نم كاملا

 ور ءاناا لها 0 2 راع ىهو

 53 3 مهدولحو مدناسلاو 0 مولع دهش 00 روضحلاب ةداه-كلا لاصتا

 فاكس قطناف اهب فرتقاام ىلع ل ثوار 1 اه.لع رهظيوا هللا ايقطن ناب نولمعل

 هندارملا لعاو بخ وأ مو ل ل 8 3 مي ائلع مدهش مل م هد واذ اولاقو 9 لاذ

 كس انرايتحاب ا_:ةطنام ىا »ك ىثل اك قلنا ىذلا هللا_:ةطنا اولاق وم بعتلا سفن

 | ديكأل : ةديماهو يي اذا اه زأحأم اذاىت

 و 94 ةنكملا تادودوملاف امام ”ىبثلا قي لاخلا ةلالدت قطنلاو باوذلا: لوا ولو
 انئتسانوكيناو دوال م 0 نوكينا لمت< :«نوءجرت هيلاو ةسم لوا مكياخ

 0 راصباالو ممم“ مكيلع ده-ثينا نورتتسست من و

 1 33 ضعانا مكاو ةحاضقااةفاغ ش>حاوقفاا باك را دنع 0 نورس

 | هياع رعالنا ققحمنا ىنتْس نمؤملا نا ىلع هيطتهيفو» اهنع مترتت_سااف مكلع دهشت
 | 0 نولمعت امم اريثك لمبال هللا نا متتنظ نكلو و بيقز هس كءوالا لاح

 10 ىأ' 15 مهدو لحو مه داكار مدع“ مولع ده 0 ر اعلا ىنعب يي اه ؤاحامأ و 0

 ا اع قطن حر اولا انا 0 5 نول اوناك اع 1 2 م42 در 8 لقو مب ارمشب

 0 هلأ 000 هنعىلاعت هللا ىكر س "1 نعم )مهلعنم ن هلال

 أ هير ديعلا ةيطاخم نهلاق لعأ هلو_سرو هللااثلق كوخ مث نورس ل-هلاف كوضف

 ْ كيلع نيساكلا مار لابو اييمسح كيلع مويلا كاسفنب فك لوقفة ١ دهاغالا

 مالكلا نيبو 0000 ةطنتق

 | نورحي نيذلا رافكلا ىنمي 6 اولاقو ©

 | رداقلاناءانمم # 'ىش لك قطن ىذلا هلل نقط اولاق انيلع متدهشمل مهدو ال آ رانلاىلا

 ءاضعالا ا رداق توملادعب كد ءأم م ا دلاف اعدل رم

 بي

 مالكلا مل بقو 6 نوءجرت هيأأو ةسعلوأ أ مكلخو وهو لع ىلاعت هلوقوهو_ح راوذلاو
 ْ نودءحرب هبلاو اعل مكقلخ وهو هلوش ًادهامم 000 :امزأ ىذلا هلوق ك_:ع

 د والاب ا ود نم سدل هن للك و

 000 نوردقتالركتا ىنمااو ةدواجالو 57 7 ميعدهشينأ
 نولمعتامما رك ال مانأ مقنظ 5

 ا | نونظتءانعم لقو نوفخمست ىأ : نود م 000

7-7 
 + ركلع كيجناعاإ ونال كحرإ وح نع

 (لقر كفن أ( مقا وهو) وبلا باودلا نم( *ىش

 نولوقتو (نوامعتاما ريثك



 يرده رخل 21تاذسعتو ) هود هحتع لدياو ىشلا لك

2 
 7 تار دل ا لاو فراح ا دانك نورك

 مهل رصتلاءاحر ىلءاهودبع ىلا مانص الا نم(نورصن.ال مهور) عاش رهشهلو عا_ثوهكيل وةنيبامناتبشف هم مهغص و نع

 هرسفب لعق راكي لضفملا تبصناابو (مهاش .دهف) ريخاوءادت.الا فرح دعب هعوقول رلعصفلاوهومادتبالا ىلع عفرا( دوما

 ©« ىزخا ةرخآآلاٍباذعاو © هلوقل هب هفصو دصق ىلع لذلا وهو ىزخلا ىلا باذعلا

 ةئلا_بلل ىزاحلا دانسالا ىلع باذعلا ه, فصو امناو بذعملا ةفص لصالاف وهو
 ىلع م ها دن مهاندهف دوع “ماو » مهذع ب قفاذنلا عقد نورد مهو ف

 هدعبام هريسفت رمدم ليقف بصنلاب دوك ”ىرقو*لسرلا لاسراو جبسلا بصب قملا

 ةلالضلا اوراتخاذ « ىدهلا ىلع ىمعلا اوبعساف ف ءاثلا مضبو نيلاملاىف انونمو

 مهتكلهاف ءامسلا نم ةقعاص # نوهلا باذملا ةقعاص مهتذخاف 8 ىدهلا ىلع
 ةلالضلا رابتخا نم « نوبسكي اوناكاع © ةغلايإل نوهلاب هفصوو باذعلاىلا اهتفاضاو

 «رانلا ىلا هتلاءدعارسش<موبووط ةقعاصلا كلت نم # نوقناوناكو اونمآ نذل انين 2
 ءا-:بلا ىلع ردح ”ىرقو ءادعا بصنو ني-ثلا مضر. ةحوتفم نونلاب رسم عفانأر قو

 اوقرفت دلع مهرخأ ىلع مهلوا سيح 5 نو-عزوب مهف و ىلا_هتهللا وهو لعافلل

 مهو اف ةناهادشأ ىأ «# ىزخأ ةرخآآلا باذملو © ايندلا ةاحلاىف ناوهلاو ىزخلا

 باذعلا ةيهاد( باذعلاةقعاص م“ ”ذخاف) ناعالا ىلعرفكلااوراتخاذ(ىدهلا ىلعىمعلا اويحمتاذ)دش رلا مهلانيب ىأر هان دهف

 روصنمونأ مثلا لاقوم مصاعمو مهكر شوهو ممسكب( نويسكيا وناك اع) هنمهلدبأ أوأة غلام باذعا اد, فصوناوهلا (نوهلا)

 ىدبلانالةقانلااورقعو كلذدءباو رفك مث ند ترماوراصف ,وفءادتهالا قاخ ل وانيب اكن ييبتلاةيادهلا ندركذام لمحت
 لاقوريغ النايبلا ىنمع نوكي قلما ىلا فاضملا ىدهلاامافءادتهالا لمذ قلو قيفوتلاو نايبلا ىندع نوكيق لاك ىلا فاضا
 هيلعللدلاو ىدهلاهيق تادح 4 تاصفةروس ) هده كلوق - 34 رت دم سيل تاق ناندبف فاشكلا حالا

 ىعع ىدتهاؤ هنده كلوق :

 اهاوصحو ةغبلا ليصح

 عسراف هتعدر لوقناك |

 ىفهلامعت_سا غاس فيكف |

 ةلالدال تلق ةدرحخ ءاتلالدلا ٍ

 0 ا

 قا
 ليصدفل مق 0 ْ

 دنامف ردن ©

 اعااو اعضتشو امح ونام

 نكمملال نال ادج لح

 ءادتهالا قلته رسف نأ نه ْ

 دسافلا هيهدم فلا هنال |

 مهلاثيب سايعنب لاق © مهانبدهف د ومكامأو #9 باذءلانم نوعنعالىأ « نورصنال ىأ (اونم أ نيذلاانيو) |

 0 ١ اوراتخا أ ؛ < ىدهلا ىلع ىمعلا اورمعساذ © رسشلاو ريذنا ىلع مهان دل و ىدهلا لح
 اوناكو ةقعاصلا كلت نم

 ْ اوناكامب # ناوهلا ىذىأ 5 نوهلا باذءلا ةقعاص ممتذخاذ 3 ناعالا ىلع رفكلا
 هلاراتخا نو6قعش | 1 ءا 9 . 9 008 و 70

 وجد ) رد 1 كرسشلا نوقتي ىا © نوقح اوناكو اونمآ نذلا انيجنو ل كرششلا نم ىأ 5 نوبسكي

 5 دهلاىلع ٠ نا ا ا 000
 ريد موب ولا ىلا ا وثاا©9 ةمؤق نع هيت نأ راو لن هو ةثيبللا لا عالاو

 7 مديد ى هلاىل 1 هتناءادعأ

 ىأ واكل ىلامتنا» نخ ا
 9 ٌ 0 ا مه هرخآ قلب تح مهلوأ سا ل كيل نوءثدنو نوقاسىأ 54  توعزو مهفا رانلاهلا

 4 و 00 ا مل 4

 يي ىقح مهةاوسفقوتسىأ مهرخآ ىلع مهلوأ سبح (نوغزوي مهف) بوق»يو هد ءادعأرشحت نيرخآلاو ٠
 ةتففك ى أدت ءزونمءاص ًاورانلا ل »أ ةرثك نع

 ىمعاالعىدهلااوراتخا |

 ةرايعىهو ١

 اص موق( دوعامأو )هللا باذعنم نوهنعال ( نورصنمالمهو ) ايندلاىف مهاناكام دشأ.( ىزخأ ةرخآلا بادعاو

 ناع 1 دا قعرفكلا وراتخاف(ىدهل| ىلع ىمعلا اوبهتساف) لطابلاو قاو ناعالاو رفكلا مهلانيب و ام اص مهيلاانثعب (مهانيدهف)

 ةاناامهرقعبو مهرغكيف نوامحو نولوقب(نوبسكي اوناكاع) ديدشلا( نوهلا )باذعلابةععلا(باذءلاةقءاص مذخأف)

 0 هللا ًارشحب ) ةءاقلاءوووهو ( موهو)ةقانلا رقعوكرمثااورفكلا (نوةتباوناكو) اصب (اونمآ نيذلاانيجتو)

 قخ آلاىل_ع لوالا سف (نوعز وسمف) رافكلارئاسو ورعنب بيبحو ورعن. ةعيبرمانتخوةيهان. ناوذد



 و ةوتلاوهو ماظعتلا هبانوقعلالاع اهلهأ ىلع |مف اردنا ىأا ( قا يع عرالاف اوريكتساف داع اماف )

 قلخو لاوط م اوناك( ةوقانم دشغنا نمهاول ولاقو ( ةيالوال قاقعسا ريكي ضرالاىل !اعا روك اوأ أ ما ردالا

 :ملوأ(اورب ملوأ)ءدس لكلا نم م7 ةظح ةرخهدلا ملتي |! نورشلاو عاراامز لا )ناكلجرلا نأمموةنم غلبو
 نأ) نايعلا ماقمموقيالع

 ريغب اهلها ىلع اهيف اومظعتف © قحلا ريغب ضرالاىف اوريكتساف داع اماذ #9 امنع مكل

 . مهتوق نه ناكل ق مهتكوشو مهتوقن ارارتغا * ةوقانم دش! نم اولاقو 8# قاقحها 00

 دعا وه مهةلخ ىذلاهللاا اورب . موأ»# هدب 0 ةرمتملا عتاب م عنم لحرلا نا 7 0

 ِ ىلع فطعوهو اهنو ايد امنا 3و « كج لا 0 0 ١ ا ل ا ل

 اا رق نع اهدرب طوخ كايت ةدراب « ارصرص احير مهيلع انلسراف و اوريكتساف | نايا
 ١ 1 0 دم 9 1 ىلع فوط»٠ ( نودحتحي

 « تاسحت ماياىف © ريرصلا نم اهب ويهىف توصلاديدشوا عمج ىارصإ ىذلا هربلا |[ توترات
 لعنوكسلاب نايرصبلاو نايزاجحلا أرقو ادمس دعس ضيقن اسحن سف نم ةسحن عج |

 . ءاعبرالاىلاءاعبرالانم لاوشرخآ نك ليق ردصملاب فصولاو الءف ىلعتعنلاو!فيقختلا ١ ةسيوولا عدوملاا دعاكم
 فاضا# ايندلاةويحلا ىف ىزخلا باذع مهقيذنل  ءاعبرالا موب ىفالا موق بذعامو ١ 00 مهيعاجسرلا

 اولا مهيلا سلجالف هب ه.بهذ ىذلا هحولا ريغب دياولاوبأ ءاحدقل هللاب فلم ضءبل ا ىتأ رصرشقتا ةقساع

 رسالو رعشب وهام طقدلثع تعمسام هتلاوالوق تءمسىلا ىئارولاةدياولاابأاي كءاروام ا ري رصلا سفوح
 عا لاجألا ادهني .اواح شيرق تعا قوعيطأ نعنرت ربكتماب ةئاهك الو || اهدرت ةدشب قرحمةدراب 5
 | يشك نعف ىرعلا هيضتناو ان ةنه تمعم ىنلاهلوقل ناوكل هتياوق ءولزتعاو هى | ددالاوهورصلاءانيل ريركت
 كرس أ ولاو هب سانلادعسأ مت منأو 8 رع مكب كلف تملا لع رهظإ ناو 7 مايا ىف دولا 00
 ْ |لجو ع هلوق ع يلام دحض مور أر اذ_هلاق هناسلب ديل ولاابأي دع هللاو ؟ ل

  ادوهنأ كلذو © ةوق انغدشأنم اولاقو قحلاريغب ضرالاىف اوربكتساف داءاماذ 9 | - سقاس
 ماج أى وذ اوناكواتتوق لضفب انعباذعلا عفد ىلع ردقنن هر اولاقف باذملاب ,هدده [ :

 وه مهقلخ ىذلا هللاا  اولعي موأىأ « اوريو 9« ميعاد ر ىلاعت هللا لاق لا ب | ةقموأ شاش
 ديدش افصاءىأ « ارصرصاخر مييلع انلسراف نودمسج انتاي أب اوتاكو ةوق مهندشأ [ ردصع نسور ألك
 حعرلاىهو باذع اهنم عبراف ةيناسك خرلانا لبق ةدرابلا عرلا ىهلبقو توصلا رخآ ىفءاعب رالا نم تناكو
 ْ تارشملاو تارعاتلا ها ةج راونم عبرأو ميقعلاو فضصاقلاو فصاعلاو رصرصلا ا بدءامرء ارنا

 امج اوكلهاف متاملا قرخ ردق ىلع عرلانه مهلع لسن ألف تايراذلاو تالسرملاو ] مهي دنل )ءاعإ زال |
 تالا رتو ناعتاد لفو نس تاذ تامؤشم تادكتىأ 4 تام مارا | .ةوبخلا ف ىلل كادع

 لباقم كلذو ناوهلاو لذلا باذعىأ « ىزخلا باذع مهقيذنل ظ رطم ريغ ء[ 20 . جيرلا مهلع تبأدو نينس ثالئراملا مم لجو نع هللإكسمأ لبقو هيفرصصبب داكيال ؟ باد 0

 0 0 0 00 يع - 8 2 تالا ٌُي 0 3 و واو ىزغمباذ ا

 دشأوه مهقلح ىذلا هللا

 هو دع 61 ل | ا ك 1

3 01 

 سحاماو سوه وأ دعس

 5 اا 52 (انلغر 5 ا نودحتحم 00 :لو-سرو ان تجب 0 انتي 0 0

 75 اند ةويحلا ىف ) ديدشلا (ىزطل!باذع مهقيذنا )ةديدشلاَشو باذعلاب يلع تاموئشم(ت اسئمايأ )ادد



 / تلصف ةروس ) أ ا/ا/ قوس 34 ١

 انانامث هملكفاناذ رصتلاو ةناهكلاو رعشلاب املا الجر متسقلاولف دع لع انلع نسل

 تاعو رهتلاو 1 اورمصلا تدفدقلا ناو ةيس رن ةينع لاعف دا ناك

 مشاه م ارسل د#ايلاق هيلا ج رخال ةافاو كا ذك ناكنا لع قامو الع كلذنم 3

 كام ناكناذ انءإآ للضةوراخملا7ا متشكيف هتلادبع ماري تنأ باطما دع مارت ا
 ةوسنرمشع كانحوز ةءانلا كبناك ناو تدقبام اسر تنكف انتولأ كلاتدقع ةسايرلل ١

 نم كيقءوتنأ هن ىغتستام كلانمج لا-ملا كب ناكناو شيرق تاك نم نهراتخن ضش

 هللا ىلص هللالوسر أرق غرفالف ملكتبال تكاس سو هيلع هتلاىلص هللالوسروكدعب .

 اون عا تا ىلا دك دإ رقما نا تل باتك م ي>رلا نجرلانم ليزتت م إسو هيلع.

 هلهأىلا عحرو محرلا هد شانأو هيف ىلع "2 وك ”وداعةقءاص لثم ةقعاصم ترد الفل
 ةيدع 5 هللا لشي رو رزقنا لهجوأ لاف مانع س نسحاو ا جر ملو :

: 1 
 اوقاطناف هيلاانب اوةلطناذ هحاصأ ةحاحنءالا كاذامو هءاط هبعأو د ىلا ًابصدقالا

 هماعط كينعأو د ىلا توبص كنأالا انع كسيحام ةيتعاياهللاو لح وبأ لاقفللا
 مسقأ و ةيتع بضغف دمحم ماءطنع كتنغيام انلاومأ نه كلانعج- ةجاح كي تناكناف ]|

 00 1 ىكلوالام نشرت كا ملعدقل هللاولاق 2 اد ملكيالا
 هلوقىلا ةرولا ًارقو رخمالاو ةناهك الو رعشب وهام هللاو ىشب ىنباجاف ا هيلع

 هتدشانو هيفب تكسماف دووداع ةقعاص لثم ةقعاص ركن رذنأل قفا وضعأن اذ ىلاعت ١
 نبدحلاقو باذعلا كبل زني نا تفشق بذكيملأي لاقاذا 0 ملعدقو فكينأ جرلا ١

 ىدان ف سااحوهو اموبلاق ام مياح اديسناك ةعسر نب ةيتعنا تثد_ح ىظرقلا هك '

 ماوقالأ شيرق رشعماي دجحسملاف هدحو سااج سو هيلع هللا ىلص هللالوسرو شيررق ٠
 نيح كلذو انعفكبو هيطعتف اهضءبانم لش هلعل ارومأ هيلع ضيعأو هلكاذ دج ىلا ْ

 ايأإي لباولاق نورثكيو نوديزب سو هيلع هللاىلص د باكعأنا اوأرو ةزج رسأ
 نبااي لاقف سو هيلع هللاىلص هللا لوسرىلا سلج ىتح ةبتع ماقف هلكو هيلامقفيلولا ٠

 كموق تين أدقكناو بسنلاىف ةناكملاو ةريشملا ف ةطسنلا نه تلع .ثحانم :كنائخأ ١

 ماب نم 0 ت نفكو مهتهل ]تدب ءو م٠ اح 3 تهفسو مه.عاج تقرف ميظع سعاب ٍْإ

 لاقف ديلولا اب نأ ابلق لسو هينع هللا لص لاذ اهيف رظنت ا و كيلع 0 عمعساف

 انركأو 5 0 5 نم كلانمج الام ه.تئحاع ديرتاعا ت 5 ىحانءااي ٠

 هدر عب العسال ءاوتاثر كب ىذلا اذه ناكناو انءلع كاندوساذرش ديرت تنك نال ْ

 باطملاديعىّئب ىرمل مكلف كرذدعتف كردص هب شاح رعشاذه لك بطلا كلائيلط ٠

 هيلع هللا ىلص قالو هللاق غرفاذا ىتح دحأ هيلع ردشالام ىلع كلذزم نورد .

 محر رلا ئجرلا 3 لاقف لعفافلاق قه عت مان لاق من لاق ديلولاابأا تع رفدقأ سو

 تضنأ ة.تعاهمعتال ف ًارشامف ىهم مث هني تلصف بات 5 م .حرلا نجرلا نم ليزات ج

 5 و هناع هللاىلص هللالوسر ىنناىتح هئم مكس اهم ع 0 7 فاح اءديبولاو

 مهضإ لاقف هءاحس أىلا ةبتع ماقف كاذو تناذ ديلولاابأإ تمعس| لاق مث دوحسف دهسا ا

 نسعد اهيا اذ )



 ا ناي هلل اذه دعب ناع الان ء( اود سعأناذ )روهالا عئاوع ( ميلعلا ( بواغملار ربع للا علا (ز زءااريد_ه هن كلذ (

 3 ايادع (ةقءاص) مقوخ(م 2 د

 مهور ا 0 نعو ضاىعالاالا مهذم اور 1 ةايح لكريفاولعو باج لكنم مهرتأ ىأ ( مفلح نوم 3
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 نوكي نا لمتحمو ليما مهب ن اعالا ىلا نيءاد رع أتملا ْن ءملاسو دوه مهربحاو

 ١ «هللاالا اودعتالأ © ناكم لكم ادغر اهقزر اهيثأي ىلاعت هلوقك ةرثكلا نع ةرابع

 « ةكئالم لزنال 89 لسرلا لاسرا « انبرءاشول اولاق © اودبعتال ىاوا اوديعتال ناب

 لضفال اناثم ريشب مثلا ذا « نورثك» مكعز ىلع «# هب ملسرأ اع انف يه هتلاسرب

 كلم ىف ىأ « زيزعلا ريدقت يه هقلخو هعنصن ام ركذ ىذلاىأ « كلذ © عملا
 . كتان عأ ناف © ىلاعت هلوق ©« زءلاو ةردقلا لاكىلا ةراشا هبفو هقلخت ىأ » ميلملا ©

 - ةقعامو كتفوخ ىأه رك ءرذنأ لقف 8نابباا اذهدعب ناعالا نع نيكرمتملا ءالؤهىنعي

 ماجا *ىش لكنمةكلهملاةقعاصلاو هك اله لثماك اله ىأ © دوعأو داعةقعاص لثم

 ىلا اولسرأ نيذلا لسرلا فدي < مدأ نيبنم » دوك وداعملا ىنعي # لرلا
 نيذلا لسرلا مهو مجنابآ ىلا اولسرأ نذلا لسرلادعب نمو ىنمي © مهفلخ نمو © ميمابآ
 ىلع نورع !وناكاشيرقنال نيتلسقلا نيتاه صخاعاو حلاصو دوهامهو ,بلا اولسرأ

 ىنعي « ةككالم لزنالاشير ءاشول اولاق هللاالا اودبعت ل الناب ىأ «# النأ ط مهدالب

 « نورفاك هد ملسر أ اعاناف 8 لسرلا ءالؤهلدب ةكئالم لزنالقلخلا ةوعدانبر ءاشول

 دو 0 شا 0 داما لالا هللادع نب راحنو ىلعثلا دانساب ىوغنلا ىور

 كت ام نع ةواطلابد و
 ( ميلعأا )بن ءرعورال ىلا
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 : عقولا ددش بادع مه دس نا ره 6 0 8 ةقعاص

 َ سنتلا 0 لاو دوعَو داع ةقعاص نم

 نع ةكمرافك ( !وضسعأناذ هد نءؤنالو ءو هنن أ نعو هريبدخ(



 لك أ هنا نوديرب اذكح لع ىلا ىوتسامئاذك نالف لمف بردلا لوشن دارأام لع ءامسلا ىاعت هتلاداخا

 لاقدنا هنءوامهنع هللاىضر سايعنءا لاق هبو ضرالا قلخ دهب ناك ءاعسلا قاخنادنم مهغبو ىناثلاًادتباولوالا

 اك راضاو تباذق ةيهلاباهلا رظنفةنس فالآة رضع ةريس ىف ةنسفلا ةريست اه عوايل وطةرغوش لاك هينا قا ١
 ءامدلاسعأ ىنعمو ءامتناخدلاواضرأ ديزلا لءسف ءاملاقوف ماقف دز عمتجاو مفتراف اهيلع رانلا طماستب ناخداهتمراثمث

 عيطملا ر و0املاك كلذ ىناتناكو اههدارأ أى اندجوو هلع امتع لف اهوكيزا دارا هلاامهلااتتماو ناسا ند

 هنال نيمو ءاعسلا لق ةقوا_ع ضرالاو نايتالاب مالا ىفءامسلا مم ضرالاركذ 5 اعاو عاطملاص آلال مف هيلع ةروءاذإ

 لل“ نا ىنهملا) اهاحد كللذ دمي ضرالاو لاو ام ءا_عسلاقاح دعب اهاحد مث ودمر علوا ضرالا مرح قاخدق

 22و كلهال اداهموارارق 4 تاصفةروس) حدهم ضرأاي ىلا دك ابو وح انصولاو زكشلا نمهيلعاسأت نأ شل

 ا | عيطملا ةباعاو .عاطملا سحاب امهلشكو اهنع تاذلاب يع رثأتو امهيف رالف را

 روصتب اا باوملا ىلع امهردقاو امهبطاخ ىلاعت هنا ىلقامو نوكيف نك هلوك عئاطلا
 هلوقك نيتبطاتع امه وك رايتعاب ىنءملا ىلع نيءئاط لاقاعاو ريخالاو لوالا هجولا ىلع

 نهرا نقتاو ايعادبا اقلخ نهقلخف « تاوعم عب_س نهاضقف وه نبدحاس ىلاعت

 ىناثلا ىلع زبعأو لوالا ىلع لاح تاومعس عيسو مهب.هوأ ىتعملا ىلع ءاوسلل ريمضلاو
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 بكاوكلا ناف « عباصع ايندلا ءامدلا انيزو 6 ءسعاواب اهلها ىلا ىحوا لبقو اعبطوا
 قتلا ىو موا تاف آلا نماهانظفحو ىا ه# اظفحو ه اهيلع“ الا اهناك ىرت ان
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 نيطايشالموحر اهطعبو رمعااورباا تت ايظ ىف دب ىدتم اهضءبوكرممتالءامسلاةنيز موهتلا ضعف
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 ةعاسلا ىهلةةءلاموننمةعاس ل ال4 2ح رخآ ىف مالساا 4 نورششعلاو عبارلاءزلا ) هيلعمدآ قاخو ةكئالملاو
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 ءامدلل ( اهل لاقف ) ءاملا

 | غرفام دعب ( ضرالاو )
 مكفامايطعأ (ايتئا) امهم © نم ) ءافحينيهراكمتل ( نيمئاط) انيطعأ (انينأ انلاق اهركوأ اعوط ) تابثلاو هامل نما

 ءاوتسا ىنمع ءاوس توتسا ىا © ءاوس ِِه ةكلذفلا ىلع مرصتلاو نياوالا نيمويلاب ا

 اهتاوقاىف ريم كلا نم لاح ل-.قو رملاب بوقعي ةءارق هلع لديو مايا ةفص ةلّلاو |

 فوذ_كع قلغتم # نيدئاسلل # ءاوس ىه ىلع عفرلاب ”ىرقو اهبف ىفوا |
 ردوا اهيف امو ضرالا قا ةده نع نيلئاسال رصحلا اذه هريدقن |

 نم اهوحن دصق «# ءامسلا ىلا ىوتسا مث » اهل نيبلاطال تاوقالا اهيف ردق ىا |
 رهاظلاو هريغ ىلع ىوليال اهحوت هيلا هجوت اذا اذك ناكم ىلا ىوتسا مهلوق |

 اهو>دواهاحد كلذءدعب ضرالاو هلوقل ةدملا ف ىخارتالال نيقاخلانيبام توافتا مثنا

 امتدام هدارا هلعاو ىتالظ ما # ناخد ىهو © اهقوف نم لالا قلخ ىلع مدقتم |

 ايكنف تتاخ اع « انتا ضراللو اهل لاقف  اهنع تكر ىتلا ةدمصتملا ءازحالا وا |
 ايتكاوأ ةغوتتملا تائاكلاو ةفلتخلا عاضوالان م امكتعدوا امازرباو رثأتلاو ريثأتلا نم
 نادتا وا راخلالا وا ةيئرال بيئرتلا وا ريدقتلا ىنمع قباسلا قاخلا ناىلع دوحولاىف

 امكنم لك تألوا هنفام تفرع دقو ةوحدم ريصت نا ضرالا نايتاو اممودح هاما
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 دارملاو اقتباوا كلذ اَءْدُش « اهركوا اءوط © امثن* تدرا ايف اهتخا ةدحاو لك

 ناردصد» ايقوارهل , ركلاو عوطلا تاساال هدأ ص عوقو بوحوو هنزدق لاكن راهظا

 11 نع لأس رمل ءاو_س هانعم « نيلئاسال ءاوس »© رك ذلا ىف لوالا ىلع رخ آلادر

 تاوقةالاوضرآلا تقلخ ىف 1 ًاسنالاباو> ناسقنالو ه.ؤة:دايزال ءاوسرمالا اذكهف

 ناكناخدلا كلذ © ناخد ىهو وف ءامسلا قل ىلا دم ىأ « ءامسلاىلا ىوتسامث
 38 هتلادارأالف ءاملاىلع ضرالاو تاوعسلا قلخ ل شرعءلا ناك لق املا راخم

 ان ناخ ديا راخيدنم عفن ر راف ءاملا تريشت 0 3 ١ ضرالاو تاومسلا قاحنا

 هب ا هداه تلقناف أهي يا اهو مغ ةددحاو امرأ هتاف ءاملا 1 مث ءاوسلا ةئم

 نابرعشم اهاحد كلذدعب ضرالاوهلوقو ءام-لا قاخ ل.ةناك ضرالا قاخناب ةرمشم
 قلخ ىلاعت هلاروهشملا باوهلات لق امهناب علا فيكف ءام-لا قاخدعب ضرالا قلخ
 باوجو اهدمو ضرالا احد ءافكلا قا دعب مث اهدعب ءاىسلا قاخ مث الوأ ضرالا
 ةيآلا ىنعم نوكي اذ_ه:ىلعف ضرالا قا> ىلع مدقم ءاعلاقلخنا لاقنا وهورخآ

 ةرابع وهلبطةف نيوكتلاو داحتالا نء راع قاخلاس دلو نيم مىف ضرالا قاخ ١
 ءامسلا

 «اهركوأ اعوطاشا ضراللو اهللاقف هَ ةقفللا رعأ هللاو لاكشالا لوز , اذه لعق ْ

 د كلذ لا اكن أل أالاو اول امكتسأمالعفا لقو ءالعفاىأ ديانكت حا اف
 امهفصوالف نيمئاط انيفاع انينأ هانم © نيعئاط انيتأاتلات » عوطلاب اًءاحاف اهرك ءالمفت

 ثادحادعب نيموبف ضرالا ثدحمنا ىضقىنءملا نوكف اضيأ ريدقتلا نع

 دارملا نا رهظالاو تاذلاب نداقنم « نيءئاط انينا اتلاق لالا مقوم اعتو

 | امكف تقلخام احرخا امهل ىلاعت هللالاق لبق لقء.نم ىرحم محلا ىف امهارحأ لوقلاب
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 (ادادن اه نولهحتو ) لءفلة ظل ىف اهقاكنادار أولو ةانالل ايلعت نيزثالاودحالا ( نيمودىف ضرالا قا. ىذلاب نورفكتل

 ضرالاق (اه.فلعحو) اهم صو اهديسو تادودحوملا مك قااخ (نيملاع !ابر) ةمسأم قاخىذلا(كلذإا ها هاو ةاكرش

 لالا عفانم نوكتا ضرالا قوف اه اخرا ل .اتخااع توق نم تبارئالا+ قالا

 ةنفناهلكلا هنأ ىلع لاقث ألامألاو د

 اوذالا من ضو ىلاءث هللا نالةكرت فراك ةعارزلانا لدقو تاوقالا ْ

 تاصف ةروس ) وهو كسمم ىلا # مام وسع ةر

 0 قلو نيتتوئبوا نيموي رادقمق « نيمويف ضرالا قلخ ىذلاب نورفكتل
 ةطيسلامارحالا نم لفسا اةهجىفامضرالان هدارملا لءاو نوكيام عرسا ىف قاخامةب ون

 هنمهرفك و اعاونا تراساهباروصاهل ىاح مث اكرتشمالصااهل قاخ هنا نيمو ىفاهقلخ نهو

 قلخ ىذلا # كلذإإل دن ن وكي نا حتتالو#ادادناهإن وا متو وف هتافصو هتاذىف مهداحلا

 . اهيفلعجو ف اهس عمو تانكمملا نمدج وام م.ح قااخ# نيملاعا!بر © نيموب ىف ضرالا

 ةضرعم اهمفاثم نوكتو راصيتسالا هوحون_ه اهيفام راظالل رهظبل اهيلع ةغفتسع

 تاناويحلاو تادنلا عاونا اهيف قلخ ناب اهريخ رثكاو «اهيفكرابو #8 بالطال

 اناوقاوا هب شيميو هعلصلام عون ليكا نيعناب اهلها تاوقا # اهئاوقا اهيفردقو ل

 ١ اهتاوقا اهنف مدقو "ىرقو اهراطقانم رطقب توق لك ودح صخ ناباهنم ًأتنت |

 ام«لاصتابراءث الل نيموب ىف لَه ملو كلذلاق هلعاوامو رسثع ةسجىف ةفوكلا ىلاو مايا |

 © نيمو. ىف ضرالاقاخ ىذلابنورفكتا 9 ىلامت هلوةوهو ىلاغتهّللاب رفكلا امهدحا '

 زو فك هلا هل دادنالاو ءاكرمثلا تاب 9 اذا هلزولعحتو ٠ امهينانو ا

 عم ىلاعتهلل ادادنأ ةسيسخلا مانصالاءذه لعج
 الةدايعلل قمهملا .عقلاخ ونيملاعلا بر وهىأ#نيماعلابر كلذ نينثالاودحالا ىني

 4ايقوف نم تباوثالاج ىأ# ىساوراهيفلءجو وه رح او ب شمل نمةنوحتملا مانصالا
 اموهو اف ةاصاحلا تاريخا ةرثكب ضرالاىفىأ«امف كرابوضرالا قوفنمىأ |

 نيموبىف ضرالا قل ىذلاوهىلاءتدنا

 جات ام لكو تاناو.لا ادع قالو راثلاو رادغثالاو رامالاو راحتلا نه اف قلخ

 لك ردقليقو مئاهلاو هابعلا قا درا ضوألاق 5 « اماوتأ اف ردقووطدملا

 رطقل هال ربلاردق لبقو ةرالاب ضءب نه: مهضعب شيعي ىرخالاىف هله مىلامةدلب

 راس كاذكو رطقىلهال كءدلاو رطقلهال ةرذلاو رخآ رطةلهال رّقلاو ضرالا نه

 ضرالاىف ت

 ضرالا قاذف نياوالا نيمويلا مهى ءأ « مايأةعبرأ ىله ام ”اوتأ امفردقو ىلاعت هللا لاق

 | ا هعبر أت راصفءاعبرالا مويو ءايداتا علا و كوت تاوق 3 كفو نيموف

 ضرالا 3 1 0 ءو اميلاطلةر ,هاظ ل

 ( كرابو ) لجو نع هللا ؛

 رمااورمشلاو عرزلاوءاملاب

 ليقو ضرالاىف ( اهيف )
 اهريشزتك أو اهف كرابو

 (اًباوتأاهنف رذقو )
 مهشياعمو انشأ قات

 دوعسم نءاًأرقو مهكصامو

 اهيف مسقو هنع هللاىضر

 ( مايأةعيرأىف ) اهتاوقأ
 د هنأ ةفرأ ةبعو
 ترس لوّش نيموااةمتتلاب

 ىف دادغب ىلا ةرسصبلا نم

 فر ةفوكلا لاو ةريمع

 ل أ رع هل

 ريدقتلا اذه نهدي الو سنع

 0 1 | 12 ىرحاوادنال
 لاوهنال مايأ ةملاع تناككا

 نيمو. ىف ضرالا قاخ
 ا ”|وةااهكف ردقو لاقمث

 نهاضقف لاق ثمايأةمبرأىف

 نيءوبىف تاو
 ةندقهلوةفالخ

 0 م

0 
 ىفو رخآ مضو» ىف مايأ
 قاش ىلاعت هللا نأ ثيدحلا
 ودحالا عون ضرالا

 موب لايإلا قاخو نيذثالا

 ءاعب رالاموب قل اخ وءانالثاا دل

 الادعا (ادادنأهل نوامو) نيدث الاءرب و دحنألا موي توست ةنسملا خو لكلوط( هن 1 نورفكت (

 تباوثلالاجلا (ىماور)امفقاخ (امفلء>و) حورىذ ”ئىثلكبر ( نيملاءلابر )امهةاخىذلا ( كلذ ) مانصالا نه

 ةشيع» ضر لكقداهشياعس(امتاوق مفر دقو) زاثلاو تابنلاو رجلا وءاملاضرالا ف(امفكرابو)اهلادانوأ ( اهقوفنم )

 فال آ ةعبراب داسحالا لبق حاورالا هللاقلخ لو( مايأتعيرأىف ) اهريغىفتسدل



 ىلا جواد ةوركشت رعثبانأ اعاؤ الع تسل ىنامهللاقهنأهءجوو ةنك أىفان د و دحاو هلا مكهلااعا

 دحاو هلا ركيلا نا ىلا ىجوب اهثو ىابنا م بجو قول تح اذاو رشبانأو ىلا ىحولاب نوبل تف مكنود
 نه ناط.شلا مكل لوسيامىلا نيتفتلمال و الاعث الر انع نييهازريغ ةدايءا|صالخاو دمحوتااب هيلااووتساذ او .ةتساؤ )
 ةكزلا بوحوب نونمؤيال ( ةوكزلا نوتؤيال نيذلا نيكرشملل ليوو) كرا! نء( هورفغتساو )ءاعفشااو ءاماوالا ذاخا
 (ةرخآ ًالابمهو ) ناعالاوهوءاكزأ ه7 وح ه.نونوكنام |( نورمشملاو عبارلاءزلا ١ نؤلعشب ال 0

 1 ىف ل ؟وعداالو هنمقلتلا م ركتعال ايندالو اكلم تا  دحاوذلا م 2 ا
 لئالدامهيلعلديدقو لمعلا ىف ةماقتسالاو ديحوتلا ىلا موعدا اعاوعام“الاو لوقعلا | | لسع 0 (
 اووةسافوا هيلا نيهجوتمركلامذا ىفاويقتساؤ ه هيلا اويقتسو لي لقتلادهاوشو لقعلا . 0 - ِح

 الاء ود نه هدلع 0 6# © هورفغتساو# لمعااىف صالخالاو ديحوتلاب هيلا 0 دع 4
 مهئافحماو ,هتلاهج طر قم نكت كرشملا ليوو 8 لا-ةف كاذىلع مهد ده مث لدتلاو 00 ناسا ل

 مظعا نه كلذو قاخلا 5 مهقافشا مدعو مهلعا © ةوكزلانوتؤئرالنيذلا » هللا قدي اة ل
 وياه نولعفيال هانم ليقو عورفلاب نؤيطاخم زايفكلانا ىلع ليلد هبفو ل ذرلا ليادىوتأ كلذف هللا ل دس
 || موعانتماناب ةرعشم لاح « نورفاك مهةرخ ًالابرهو ف ةعاطلاو ناعالا وهو مهسفنا ةثب قدضو ةتماقتتا ىلع
 | اولعو اونمآ نذلانا #ةرخآلل مهزاكناو ايندلا بلطىف مهقارغت_ال ةاكزلا نع عدخامو هتبوط عوصنو

 5 عطقبالوا لقثلا هلصاو نملانم مهيلع هبنعال « نو:ءريغ رجا مها تاحلاصلا ةظمابالا ممولق ةفاؤألا

 ا1) ةعاطلانع اوزةعاذا ىىرهلاو ىئمزلاو ىضرملاف تازن ليقؤ هتمظقاذا للا تننم ١١ مهتبضع 0 مدلا نم
 مكن )لق هن وامعل اوناكام عد« رجالا مهل يعل 1

 0 هليسسنع اولدعالو هتعاطب هلا اريح وت ىأ 6# هيلا اويقتاندحاو هلل مكهلااعأ د او يا
 #0 زلا نون وي ال نيذلا نيك رمشدال ليوو ظرككر شو مكبون ذ نه ىأ # هورفنتاو#» | 1 ىلع نينو“ 0

 مهسفن | نورهطيال ىنءلاو سفنالا ةاكز امال هللاالا هلاال ن واونال سابع نبا لاق

 تدئرااعو مه : تلو

 ا يي ةاكزلا

 د و ول ا يال د.حوتااب كريقلاد . ا اودكأ نءذلا نا) اهعئم

 نوةفشال ءانعم ل اهو كلهاهنع ا نمو ا اهعطق و مالسالا ةرطاق ةاكزلا را تاطاسلااولمعو

 ىأ 0 نورفاكع ءةرخح ”آلاب مهو 0 مهلاعأ قو لو نوةدصتنالو هللاةعاطىف | "3 عوام / نوم ريغ

 رح مهل تادلاتعلا ١ 0 و ها نذلا !نا 0 تواادعب ثعبلاب نود_>حاح ىنهزلاو ىلا ا

 ٍ 2 لك هو هنمهطع نون :6 ريع لق هو صوقت :هريغ لبق و عوطةم ريغ سابع نب! لاق# نو: ريغ 6ع اوْرَع اذا ىرولاو

 لمعلا نع اوزجع اذا ىرهلاو ىنمزلاو ىضرملاىف ةيالا هله تاز لق بوسحم | ردحألا يا بتك ةءاطلا

 ىر.شالا ىدوم ىلأ نع »2 حز هقنولمعإ اوناكام معداك رجالا م هل تكي ةعاطلاو : 1 اوناك ام حدك

 كد دن هلأ ناكاذا لوش لا © سمح ربا رع ع هللا ىلص ل 1 لاق ١ ا

 قم وهو لمع ناك املا هل ىلاغت هللا رفدؤا 2 هللفشف اكلاض دلع ا 7 ره ج01
 مع 5 | مكهلا عا ) مكملب أنآ رقلاب

 نيركتم نيئيش مهنغ ركذو راكنالا ىنمع ماهفتسا م ا لق 8 لخونع هلوق # | !
 222222 2 ب بيبي سيب سس كيرشالودإ والب(دحاولا

 ( امهدحا ) داو ليولاشوبادعلاةدش (ليوو)هودحو(هورفغةءاو)كرسثلانمةبوتلابدملا اولقاذ( هلا اوهيقتساف )

 دعب ثعلب (5 ةرح "الا م و هللاالاهلا الين ورش ال(ةوكزلانونؤيالن ذلا) هباحس أو له ىبال(نيكرشلل)مدو غنم منهج ىف
 - - 2 8 8 - ا .٠

 تاغاطا (تاحلاصلااوا اعو) نآرقلاو مالسلا هيلع دمع ) )ونمأ نذلانا )نودحاح ' نورئاكره زرانلاوة:لاوتوملا

 بتكيلاق و كلدب نونءال لاشو منع عطقن» ريع لاو صوقنم ريغ ( نوذعريغ كارلا رجا رمل) يديد 10 [يف

 ةكملهأاي (ركتتأ ) د2 اي(لق ) صوقنمريغ ةماقا موه ىلا توملاوأءر ,هاادعب مهااعا باو



 لالا ىلعوأ 1 0 -ةص ند 1 رق لعغملا+ ثا كاان ديرأ ى اعد تملا سا تمت(

 ماس !ب ةنيمأا ةاصفملا تاي لا. ند عب .اعلزتام نوم !هوتسعموقاىأ(ن وملعب موقل) انرعان رقد لاغ قف هانا كل 7

 17 0 و 0 اناا و مهل هناي 1 تاور مهاحال هللا نم لب زاتى ا ليزس كح موقلو د

 00 ره رثك ٠ أضعاف ) ان نقل نا :ةهص (اريدنو 00 مولا 6 اك عا رقىأ هدسباموهلب

 اولاقوزد_همسا | 8 ايف ها هانم ع لمعي لو هلق ل ملال 42 كلو هدووج دقاو ىلوق مك قى ناآلو :ىناحدمس كلوت نواف

 نم ١" را وعدم زءاطغلا 4 تاصف : ةروس ) وهو نانك 4# مالا زج مح ةطغأ ( ةنكأق ام

 ةرااز[قوزدحوتلا 1 0 ا 000
 (رقو ذآ فود ” 6. 1 حدملا ىلع بصن «© ان نع انآ رق 8 لطابلاو قلن تلد تاصفوا ىناعملاو لصاوفلا

 كلوو عا نعنع لش
 (ياعح كني زا ؛ ةمرءلا#نولعي موقل © همهفو هنءارق ةلوهس نائتما ه فو ذا تاضقنم لاذ حلاو ا

 وبنا تالي دهر ىلوا لوالاو تاصفاوا ليزنتاةلصوا ان آرفاىرخا ةفصوهو رظنلاو ملءلا ل-هال 1
 يراسل عفرلاب اتكرقو هل نيفلا- لاو ه.نياماءال © اراشنو اريدشب » تافصلانبب هدعوقولا
 فاغىف اياك .داقتعاو || ةريادتنع هعوقوا © مهر كحا شرعان ف فوذحن رب-خلاوا باتكل ةفصاا ىلع
 | وعشام هتك“ !قداق 0 اواقو 9 ةعاطو لع م ع و »7 نوءعدال مهن» هلوبقو ا

 هدا ىرتد لمتثلاهلصاو مم «# رقو اتاذآ ىفو إف نادك عج ةيطغا « هيلا

 دم باسل انا ىلع ا نهو لضاولا و ع انمنع »و باع كن .قائني نمو لا

9 2 2 

 امفهذوشت نم عن ةيطع او

 ع ا

 اممكاعن اكد مهعامسا مو

 ني_هذملا ادعاتلو هنع
 مهامو مهند 56 نقدا ما واقول تاليثع ءدهو ا ىجملو ةطسوتملا ةئا_ملا بعوتسا ثري هنمو مهنم

 هنا ىلص هللا لوس ر نيب و ةملع

 اباصح هياعوهامو 1”وةياع

 ند 0 دم از> احوارتاس

 الوىقال انذلو هوو |ليح

 كد ىلع (لماف)ىارت
 5 كيد ىلعان 7 واماعاشلا)

 ا مهتقفاومو مهتلاصاوم عادنتماو "م0 معدا_ةتعاو هلا مهوءدم كاردا نع

 « نولماعاننا هان ما لاطبا ىقوا كيد ىلع# لعاف 0 اسو هيلع هللاىلص لوسرال

 ىلا وب كلم ريانا اهنا لقؤل كسا لاطإ را ىفوا انيد ىلعأ

 ١ ىا # اكنع 18 جدعوو ١ دعوو لءاومو ل لاثمأو ؛ءاك>أ نع ة فلن ىاءم تادحو

 دارملاهنم اومهفيا مهتغلب برعلا ىلع ءان ازنأ اءاىأ « نول“ موقل # ىبرعلا ناسالاب

 هلا اءاوآل اريشي 1 نأ ,ءال ناتءت #« ريدو ا زن + هومهفأم مهنا لل ريقي ناكولو

 ©« نومعسال ينو هذ :ءىأ 00 سارت | ص عاف 9 تاقعلاب هنادعال اردو باوثلاب

 بالا نانم ةدايزةدئافو الف مع مدىأ « رقو انناذآ ىفوإ» لوقتام هقفن الف ىأ # هللا انوعدتاع » ةطغأ ْ
 9 ظ كنيبو اند ' ند و مالو مدنا ١ هةلزنع كنهلوبغلا كر قانا ىذملاو لوقام مع

 | « لعن » لوتتام ىلع كقفاونالف ةلملاف زجاحو نيدلاىف فالخ ىأ « باوح
 ١ ا 0 عا قدماي 6# لق قات د ىلعىأ « نولماءاننا كنيد ىلع تن ىأ

 *نسملا لاق مكتوعدام ىج راالواعأ 4 ىلاحوب يف كم دحارك 1

 داع هع نقر 0 لا اياصح نا ىتعملا نم نع كرب و ا

 دم نوقدصي( نوا*موقا ) مل-وديلع هللاىيصد# ىلعدب ليربج هللا لزت برعااةغا ىر# ىلع ( اسىعانآ رق )ءارحلا

 نآر قلاب رفكنه راثلا نم قوق قلاب نمآ نم“ ةنطلارتقم راثلاذ( ايدو )ةنطا ( ابشن )زا كار د

 مالسلاهيلعدم 5 ,نوقدصيالا( زوءعسال ف 0 نأ رقلاو مو هلع هللا ىلص دمعت ناغذلا ,ءادكم رافك ( مهرثاك أضعاف

 ديحوتلاونآ رقلا نم (دبانوعدتام)ةيطغأ (ةنك أفا نار لع اوال ولاقو)هللان اوسطبالول هلا

 باه كنيب وانت دابا و واقمث باششلاب مهسؤر 1 اح كنييو انني نمو) انل كلوقعم-ن المص (رقواتناذآ فو

 مهأ (لق) كك المات, دىفانتمل آل(نولماعانلا ) انك الوب كاهلالكن.دىف (لعاق) كد نمءازوتسا كمالكو مس الرتب
 ليربج ىلا لس را(ىلايحون .ركلتم) ىدآ ( ريشا اعازدمتإ

 كد ادا وانما 6

 | 0 ةاكتو اقام 0:

 اننا انعم (لاطب اقل غاذ
 7 أ كاب 1 ف نول ديلا | ىأ « ةنكأ ىف 5 ير رشم ىندي # اولاقو 9 اربكت هيلا نودصر الإ ىأ]

 ا
 نادل انةمعوتسم كت هيد و

 م
 انني لداقولو اسف غار قآل



 ااذاو عفنبال باذعا | ل و زندنعزاعالانأ (هدابع ىف تلخدتىتلا):دكواارداصملا نمءوثو هتلادعوةلزنع (هللاتنس)

 كلو ناو ألك ىنورساخنورفاكلاو نامزال رامتسم ناكم كلانه ( نورئاكلا كلانهرسو) لس رلا ىبذكع لزان
 -5 اتاي الامذه ىف تآافاا <# 77٠ )»ع فدارتةدئازو 4 نورشلاو عبارلاءزجلا ) باذعاااوماعاذا ممارس

 اوناك هلوق 3 م-هنع
 1و ةكأ

 ىعااق هلوقا ” بع

 دنيز قزر كلوقك مهنع
 نسحب !ةفورحملا منذ لاملا

 انسب اولا ِ إف وءا رقفلاىلا

 هناكممءاج الف هلوقا عيان
 اتسأباوأر الفاو رفكذ لاق

 كب ماف كلدكو اونمأ

 اوارال معاعإل ماعلا

 ماعأهللاو هلا سأي
0 

 هيأ ةيآ نودجو ثالث
 « محرلا نجرلا هللاوس»

 (ليذت:) 02006

 اد دعت هتاعح ناو ريس

 اري كين ناك فو 1

 نه لش 0 ادت
 يح : 1

 ريد كعب ريخوأ ليزتت

 وأ 5 اديس

 نيحرلاوم) ادعن ليت
 اك هتفد( محلا

 1 تاصق ( هرب

 ىليصاش تلعجو تزيم
 ا نه ةفاتحم ناعم

 دعوو لنءاومو الاتخأو

 كلذريغو دعمعوو

 رس هللا ت22)

 و ) (كلانعرسخو)ةناعملادنع ةبوتلاو زاعالادرب وب ذكتلا دنع باذعااب (هداب 0 0

 اكلا ) ةماعلادنعةيوقءلابنبغ

 !نجرلان م ليزنت) هنمع قأمقوهون هان اكوهان ئه لوق(ح) اعتهلوتف نسا ا داتساو « م>رلا

 و ىهلاو مال (هللل ) تنيب (ت تاصف)مالسلاهيلعد ىلعمحرلانجرلا نم ليزنت داكن لوس (باتك

 مهاس رم -ءاحاش ها

 ةروس رقه

 9 كلذ هللا ن -ىا# ءداب ءوت 6 ل رلا ن عبي سم ناعاالا عفن عانتماو ٌ

 نآل كوالا ءافلاو مكتسب ملو متن مل ىنمع كيرمل لاق 0 ذئنيح هلوبق عانت.ال
 مهلسر مهآءاح الث لوول ةماشلاو مهام 0 اوناك هإوتا ةحعتنلاك ىنغا ا هلوق
 لسرلا ' ىد نك ةيبيسو سانا ةيؤر نال ناةقابااو من« ا 00 راسفلا6'

 تقو ىا ©« نورفاكلا كلانهرسخو ب ةد'
 ًارقنم مو هيلع هللا ىتص ىنلانع ء نامزلل ريعت_سأ ناكم مدا

 ل رداصملا نم ىهو دايعلا ىف ة نضام

 مانا 4
 د ا

 هلرفخت اوهدع ىلدالا نمّؤعالو ديهشالو قيدصالو ىنحور قمل نمهؤملا ةروس

 | م ناوسمحو انااا م 1 ةدحسلا_ح ٠ روس جم
 ١ ع -. 2 .٠ )ا و

 ا للا مس هج 1 0 ل 000

 ديدعت هتلعجناو « 0 0 يه هريخ أديم هتمجنا «م »

 ْ 1 نار عا ةعصخل ادد فودع ريح ليذ تف فورد

 عبسلا روسلا هده حاتقا لماو فوذحت ربخوا رخآ ربخوا ه:هلدب نياوالا ىلع

 ةاضاو ىنعملاو مظنلاىف ةلك اكتم باتكلا ناب ةردصم اهنوكل هءاهتستو مم

 ة » ةيويندلاو ةئيدلا اصملا طانم هناىلع ةلالدلل ميحرلا نجرلا ىلا ليزعتلا

 ايآ

. 
1 

 اتالتخاب ضم نءايضُق لست ىا كلف ”ئرقو ماو 1 اع

 مدس ةيلاخلا مثالا ترحدق هللا ةنسنا ىنعي 4 هدابعىف تلخدق ىلا هللا تأ

 باذعلا 1 اذا معا ةكلا كان قع تاذعااوهو عال هشاعم دنع ناعالا 0

 ناهد َْىَأ » نورئالا انهرسحو ٠ باذعلا ةشاعم دنع مهناعأ م4 ءفنالو | ونمآ

 هللاو تادعلا ئاراذا ةنارسسح نيم ةنكلو 530- رساخ ر ا لق نيرادلا
 ٍ هناتك اارساو هدار د رعأ ىلاعتو هياهس

 مد مس اصملاةروسو عطا ةراوظ رعسو تلصق ةروس ريسفب 22ج

 مد افرحزوسمخو ةئامتالثو فالا ةثالثو ةملك نجم
 : 00 دج تارقانا حن وع

 0 يأ « هنأنآ ةيسلا | 010 رلانج لاى
 - - 4 7 كك فم ل

 |هللامس 3 ه4 ةككاهلكو موةدهدا| ف 0 زك دن ىلا[ ةروعلاو مو روس هلياب ) نور“



 م
 (ضرالاىف اراث [و)اندب (ةوقدشأو )ادع ( مهتمرثك اانا م لبن م ني ذلا ةيقاع ل :اكم.يك اورظ ظنبةضرالا ىف اوريسي لأ
 مهلك( علان كاهن -ءاعاو 2 رقاد رم احا نو كا كام ةئانام ( ( مهنع ىنغأف ) عااصمواروص

 تاباكلا مولع ا م ا نولفان مةرخ .الاع ,ع مهوام هكا ورملا نم | رهاظن نوملعإ !لاتاك اهريبدتم قر 50 وام : كلا رودأ

  2-و- |١

 ا ا ا-هورةذمو اهيلا اوتفتلي !تاوهشلاو ذال_لا نى فاطلاو امدلا 0 اهدا 0 ند ىثدعب أ ىهر
 ىى وباوعع# اذأ اوناكمما اثنيور مدلا و ةفسالفلا رعوأ هاوار ةف ,ملعن م دياوقلل ا عشا عال هنااودقتءاو ا

 هيلع ىسوع عمم هناطار ,ةس ( نءؤاةرو- ) نعو هلع ىلا هي موو ريحع ءاببنالا لع اورغصو هوعفد هلل
 ١ حل

 ترحاهواهلل وم دا لا ا 1 2

 ةوةدشأو مهن رثك [اوتاك ولايك نم نذل أع ن نك اويل ::.:ضرالا فاوريسيرفأو»

 نوبذهم مون ,<يلاقفدملا

 00 تسلا ظ ىف مهءادقأ ر م1 كيقو امك و وعناصملاو روصقلا نم مه:هىقبام # ضرالاىفاران آو ْ
 0 0 ةبوصتم ةيماهفتساواةيفان ىلوالاام# نوبسكياوناك ام ءهنع يق اف #8 مهمارح !مظعا ضرما

 ظ تازسعملا « تانيبلاب مهل رمهةءاج الف » هبةعونسعةي ردم وا ةلوهوءةيناثلا و ىنعاب 1
 | لمااب دارملاو لسرلازعاو رقعساو 3 معلا نم مه دنعاع او>رف تامحاولا تايالاوا '

 ١ ثيبنال مهاوةوهو ةرخآلاف مهلعكرادا ل هلوتك ةضحادلا ,ههبشوةفئازلا ,هدئاقع |
 ١ عئابطلا لع نموا ميامكمت يعز ىلعالع اهاعسو اهوحتو ةمئاق ةعاسلا نظا اموبذعنالو ١

 مهؤازوةساودنم ىيكعخ حرف هن مه>رأو ءامدبالا رعوا فتاذوحو مئانصلاو مجتلأو

 , ال مهناف لسرللاضيا حرفلا لبقو # نؤزهتسي هب اوناك ام م قاحو © هدؤيو هب

 ١ هيلع هللااورك -شورلملا نم اوتوا اع اوحرف مهتبقاع ءوسو ر ءاقكلا لهخ يداع اأر
 ١ هللابا كا ادع ءدَع مضار إف و م زح نيرئاكاابقاحو

 * ان-ًاباوأ ل ام ممماعا مهعفن كن ف مانصالا ودعي © نب ريشه هبانك اعانرفقك و هددحو

 / مهلبةنم نيذلا ةفاع ناك ميك اورظنيف ضرالا ىف اوريسي نأ 8غ ىلاعت هوت 2#

 | ىنءملاو مهروص#و مهعئاصم ىنمي «# ضرالايف اراثآو ةوق دغأ :مهنم ك1
 كالهلا ندرقملا نركتملا ءالؤه ةبقاع نا اوفرعا ضرالا فازطأق ءالؤد راو

 مهعفنيمل ىأ# مهنع ىنعَأذ و ءالؤه نم 0 6 ماعم راوبلاو

 تانتنلاب مهاسر مك . ءاح لف 00 مه 0 ى ا ىأ 4 نومك 0 2

 ا كعب ناو تك مهاوةوه لد 0 رم مهدتع اع # اوذر 1 « او>رف

 00 2( نيب اواو لوج ةقيقهلا ىف وهون وعز هنوعزياع لع - كلذ ىم“ايندلا لاوحأ مهلعوهليقو
 ا آل 0 ا هادو انمآ اواق هاناذع ىأ « انساب اوأر الننؤزب ,مسمب اوناك ام مم قاحو ©

 08 مريع | نسأ او را مهناعا مهعفنب كن لف و للاب لدعن انككمان أ ربتى أ « نيكرسشم هبانكع  ةرفكو |

 6-5 8 ]ود رو دارملاوأ

 قلوخ حر فإما نم لسرلا
 لاق هناك هيءازعساو 1

 اًواحاع 5: تاددبلاباو رملإ

 ل ىحولا مع

 هلو هماع لد و ليَح سم هب

 هبا وئاكام 8 قاعو.)

 لسرالحرفااوأ (ْنؤز هتسي
 8 ع

 مهاهحاو أرامل لءرلا ىا

 .: كن
 نص هذ

 اولعو قلاب رهءازهتسعاو

 مهةحلعا امو مهتبتاع ءوس

 م-هلهج ىلع ةبوقعأا نم

 اع اود رو م-مازهتساو

 هللااوركش ورم! نم اوناوإ

 ءازج نيرئاكلابقاحوهيلع
 . ع

 ف ( مذ ا روصاو مليك

 م ميباعا مهعفني نأ مهتساو جا رف ىأ ( انسأياوأراث ) سد 437 اع و و ( هناعا مهمل كيف

 27 ةرم يذلا ) ءازج 2ك اك فيك) اوركفتيو(ورظنيف ضرالا و )ةكءرافكاور ةاج ( ادد يف أننا نم تس
 ايلدش العر الاىفاران )نديا؟ ( ةوقدغًأو)ددفلا فت كل ( ممم رتك 1 واك) نلسرلا مهيد كل دنع ها نكره أ تنك

 "| تانبم ا مممءاجاذق )رشد ىف نولمتاو نول 7 اك ان)هلل' باد عند 2 3 ١ اياهذ دعب ارا
 اننا امم - اذو لو ( قاحو ه)نن مشن ريذب انظ مهمه كلذ ناكولم< !اونردل (رماا نم دعاع )اوي ع(او>رف)ىماار

 هللا( هنانك اع ان : 5 ووددعو ديلا 1 اولاق ) م يك دليل امادع ) انسانا 1 را ) لسرلاب ا را هبوعع ) نؤزوسس ه

 ناعالاف مهكألول انا دع( | ساب ا را مهام ع ف ( باذعااةنا عه كل :عباةلانود ناسلاب اذهو ( نيكرشم

 ةبوتااكلذكو عفن كلذل قو عفشال ةشاعملادن



 م 1 5 كك انس دق اناىءياداتع تاب آلا مهحار قا تاوجادعو ) هللان ذابالا هب تين 2ذ## راناكامو (

 نا نأ نك هللا نذابالاة ب 1 انايثأ مينم دحاول ناك

 ْ ذا نودناعلا ) نولطملا كلاهر وقل ايىضق)ت اي الا مهارتقا برق ةعدروديعووهو ةمايقلا مون ىأ 6 ا( هللا م ًاءاحاذاف)

 ولكأتو اهضعباويكرتل ىأ ع اهنمواهتماوبكرتل) لب الا(ماعنالا كسل) قلخ (لءج ىذلا هتلا)ادانعت اي الااو>رتقا
 ومال نمديلانوجاتحتام اهءاعاومابتلىأ ( ؟رودصوفةحاح اهيلعاوغابتاو ) زابوالاو نابلالا ىأ( عفان ءاهفركل و)اهضعب

 اعنالا لعىأ ( نولمحت م متج6 ز>- كيفلاىلعو ) 4 نورمشملاو عبارلاءزلا م ماعنالا ىلعو ( اهياعو )

 نكلو نوامحنالاهدحو

 ربلا 0 كلفلا ىلعو اهيلع

 قا 0 3 7 هلل

 نور اوهشادنع

 ةفالا ىللع تءاحد_ةو

 تايآ ةيافكلوقوةضفتسملا

 نيب ةقرفتلانال لياقهللا

 عامسالا ىف ثنؤملاوركذملا

 راهن ود تانفلا 2

 ىهو ببرع ةراجو
 همام عاليغأ ىأف

 ةلمالعإا( 31 اين!

 كلذو هللا ماب (هللانذإبالا)
 هللا لص ىنلا نما ويلط نيدح

 سا ءاحاذاف )ةيآ لسو هيلع

 مثالا ىف هللا باذع تقو(هلا

 و وهذع ءأ قلاب ىضق)ةضاملا

 هق ايقلا موب ى ِءضةلاَش وْ داب

 مالاو لسرلانيب لدَعلا'

 دنع نبغ (كلانهرسخ-و)

 نورفاكل' (نولطم لا) كلذ

 | 6 هلوق ) ( عفانمابف مكلو) نولك أت اهمو نم ( نولك ًاتامموابنم اوبكرتل ماعنالا ) مكل قلخ (ركل لج ىذلاهللا)
 ( رت )تو عاملا

 ور ل ف 2 كا هبا هنايآ ) ةك-لهأي مكيريو ) نؤرفاست ( نولمت ) رلا ىف نفسلا ىلع ( كلفلا ىلعو

 اوراعلاولدللاو ىأ ( هللا تايآىأ و )هللا ت 7 نماده لكو كالذ ريع ءو راحل !و باجعسلاو لايك
 اهنانودححت

 | تازحعملا ناف د هللا نذابالا ةيآب ىنأينا لوسرل ناكامو 0 ةدودع» صاح | مهدصق

 1 رئاك هتركح هتضتقاامىل ع مهند | ايىست هللا اباطع ْ 5 3

 أ اهنمو اهنم اويكرتل ماعنالا ركل لمجىذلا هللا ط اهنع مهينغيام روهظ دعب تايآلا ْ

 1 اهيلعت رفاسملاب# مم رودص قةحاح اهيلعا وغلبتلو عر ,ايوالاود والا ونال الاك 6م ا مئانماهيف ا

 لق ملو كلفلأ ىلع لاقاعاو# نوامحن رحلاىف# ٠ كلفا!ىلعو ربلاىف 8 اهدلعو ُظ ا

 هى دصش هنال ليقو ةرورضاا زيحىف هنال لكالاف مظناا رييغتو ةحوازإل كلفلاىف ١

 ا لبقتال اهروهظل اهناف *# نوركتتط تايآآلا كلت نم ةيآ ىأنىا « هللاتايآ ىأن »

 00 00 ىش سدلق ةرهاب : هر ,هاظاه و ىلا تاي لا هذهنا ىذا 4 تورك ,

 7 نانالاو 5 هللاءاشي نأ الا هنوحرت_هل 6 هب 1 ىلآ

 اهضعب راثباىف رامتحا مها سيل مس

 | ىضق # ةرخآآلاو ايندلاف باذعلاب # هللارما ءاجاذاف قف ام حرتقملا نايلاب دادبتسالاو

 حارتقاب نوداعملا هَ نولطملا كلانه رسخو #4 ل اطل ا بيدعتو ّق ىلا ءادتأب #« قط

 | مكلو » رقباو لبال رم , و لكؤ ياماهنهو ملاكلكؤ اماه سنج نمنان## نو ولكأت

 1 ةيودنهوا ةيحاو ةشد ضارغال 00 اهءلع ةرفاسملاو بوكرلاو م او شدعبتا |

 | هتجر طرفو هتردق لاكىلع ةلادلا هلئالد © هنانآ مركيربو © ةعفنملاو نيملا نيب قرغاوا

 ] ءاتلاب ةقرفتلاو هعفر ىلوالا ناكهريمت اةلعتم هتردقولذا ىا بصان وهو راكتالا

 هماال تافضلا ريغ ءامسالا ىف اهنم بىغا ىاىف

 | ىنأي نأ لوسرل ناكحامو © ماسو هيلع هللاوص هيبنل ةيلست اذهو اوربصف
 1| ءابنالا نيب ءؤاضةىأ 4 هللا شأ ءاحاذاف قط: .هتداراو 00 هللا نذابالا ديب
 | نيذلا ىأ# نولطملا كا انهرسخو © لدلاب ىأ «# قحلاب ىضق # متالاو

 ْ ىذلا هللاؤ# ىلاءت هلو 8 مهل ديدجتو ديعوا هبفو ّىح ريغب هللا تانآ ىف نولداحي

 أ اهفاوصأ ىف ىأ #« عقانماهيف مكلو دا او اها وبكرتل ماعنالا 7 7

 مكلاقثأ لمحتىأ «مرودصيف ةجاحاهيلع اوذليتاو © امنايلأو اهراعشأو اهرابوأو
 ١ ا ا ىلع ىأ# نولمت كلفاا ىلعواهءاءعو## ركتاحاحو مر افسأىف 0 دأب نم

 تايآ ىأف # هتردق لئالد ىأ « هنايآ ركربو 9 رلاىف نفسلا ىلعو لاق

 د 00 ىلع ( اهلعو ) ,كولقىف ( كرودصف ةجاحاملع ) اوبلطت يكل
5 0 0 



 ا

 رئاسلضي نياداجما ءالؤه لضا اكوا اوةداصتب ملةهلآآلا مهتباطوا ةهلاآلا| 0 201 ل مهلضإ 0 0

 قااريغب ضرالاف نو>رفت متكاع) م 5 لزننيذلا باذعلا ىا(مكل ذ را كالع ةلالضلارامتخا مه لع نيذلا نرفاكل

 اواخدا ) مهل لاقيف ناثوالا ةدابعود رشااوهو ق 00 حرملاوحرفلا نم مكل ناكامببس ( نوحرك مت ::ك اعو
 الا نودس( اهيف نيدلاخ ) موسقمءزج مهنم بابل كل باو معسل هلع ل مكلذم 00 ةعبسلا ( من 0 وأ

 نافذلصأ 0ك كن اان 3 (َىَح )رافكلا ه كالهاب ( هتلادعو نا) دجاي (ريصاف) من مهجق د ء( نيريكتملا ىوثم سثيف (

 005 نالونقتالال ءاارتالا لمفلاب ؛ ٠ 0 م نونلاتقلسأ كاذاو هز ُّط رشا نيدو كا رن
: 0. 

 نكل عام أ مدعم - َ نو ين يت
 ىهرحتام 9 2 0 #0 ركنا مل اوبااطتول 0 ند فاسو رك لاق م ١ 1 5

١ 

 وعر مدد | حن م تنال دك ندر < شدالاو نوحرت عكا لل
 "لانج ( ناسا باطاغا ىلا لودعلاو- رفلافنوءسو- 6 نوحرع منك اعو# نايغطلاو كرشلا ْ

 2 نيدلاخ م 9 ةموسقملا ةعبسلا باودالا « من رج تاو ايل مبوتلا ىف ةفاابلل |

 0 ؛ 0 0 مْهِح قاع ءا# نيربكتملا ىوثم سمئبف #9 دواللا نيردقم «اهيف

 هرادهو فودخغ كتيرتاا ناسا س1 د نا لا نيالا كر ل مظتلا ||
 ىذلا ضد كلير اماو 1 « كنرئاماذ وف ةلادعال نكاك كك 0 9و ني رفاكلا كالهب# ا 5 ا

 وهو بادعاا نم مهدعن ] نإ عم قطالو لفلا نونلا تقلا ةيط رمشلا د0 ةديصامو كرئثناذ ا

 | هارتنا لبق## كنيفوتنوا ف رسالاو لتقلا وهو كك مهد ىذلا ضعب و اهدحو' |

 | باوجو كنيفوتل باوج وهو مهلامماب مهيزاهتف ةمايقلاموب 4 نوءجري انيلاذ » |

 ءازحو كنيفوتلم قامتم

 نهي أ

 ناو كا ذفردن موب لتقلا

 انياافردب موب ل5 كنبفوتل

 |ااقلا موتور ١ ملوا كتايحيف مهيذمن نا ىنمع امهل اباوج نوكينا زوحيو كاذف لثم فوذحم كنبرن
 دلو )ماقتنالادشأ م ا

 ) كلق نم دافر انلسرا| ا مل ند مهنهو كيلع انصصق نم مهذه كلبق نم ال_سر انلسرا دقاو 3 ضرعملا ادهى 1

 روك دملاو اهلا نورشعو عب راو | ءايسالا خدع لق ذأ # كب هلع صصقل
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 عابتاو هرانو هتتحوهعمم بصخلاو امدلا ةرهز روهظنهوهل-تة ىذلات ملا ءامخا
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 مظعأىأ سانلا قاح نم 6 ىتعم موق لاقو اهقلاخ ددحوت ىلع كلذ نو ولدتشال

 لاجسلاسأ اىف نوعا ن , ذلادولا تعي نولعلال كرك نكلو لاحدلا وَ نم

 ماك لاحدلا ركذف لصف 1-0

 قاخ نيبام لوش مسد هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءعملاق ةورعنب ماده نع 0 5 0

 لاجدلا نم ةكوش مظعأو ةنتفربكأ ءانعم لاحدلا نم ريك أ قلخ ةعاسلا مايقىلا مدآ
 لاقف لاسسدلاركذ 5 هيلع هللا ىلص ىبلانأ امهنع ىلاعت هللاوضر رعنبانع ( ق) |

 هللا لص ىنلا ماقلاق هنع ىذمرتلاودوادىبالو#ةئفاط ةينع اهناك ىنعلا نيءلا روعأنا
 نمامو هوكرذنأىنا لاقف لاحدلا ركذمث 55 وهام هللاىلع ىنئاف سانلاف سو هيلع |

 تايآىف مهتتداع تناكأك
 ثعيبااراكنا ىءةيةشم هيا

 اهرادموتلداحلالسأوهو

 1 1 5 5 1 || نبا 4 5 2 -

 هموقل ىن هلَش ملالوق هب هيف م لوق 50 كل وت وت ردن دقل هموق رد ذئوالا ى هللا نأب نب رقم اوناك ممال

 ىلع ردق ند ناف اهقلاخ

 ىلع ناك اهماغع ٍ اهقلح

 هللاو_سر لاقل راق ه4: ياو ردع ( قر درت يم دي ا

 مكبرذاو :راوغأ دنأالا باذكلا اروعالا دسأ رشادق وألا ىن نام سو هيلع هللا ىلص ا

 هؤرقب ر ف ك ىبحم متر فاك هينبعنيب لة ياورىفوءرفاك هينيعنيب بوتكمروءأب سيل
 ىييبىف مسو هيلع هللا ىلص هلال وسر ناكتلاق ةيراصنالا ديزب تنب ءامسأ نعوم عسم لك

 ضرالاو اهرطقكثلث ءاعدلا كسع' ةنس نينس ألم هءدب نيبنا لاقف لاحدلا ركذف 7 5 )د 7-9 انلارثك أنكلو) ردقأ
 ءاعسلا كس .ةثلاثلاو اهتارن ثا ضرالاو اهزرطق ىثلث ءامسلا كس ةيناثلاو انام ثلث | 0 0 0 لامر 2 ا 3 ,ودعلال
 دشأ نمو تكلهالا مئاهل| نم سرضالو فلظتاذ قيئالفدلك اهتاين ضرالاو اهرطق ا مه ع ةافغ ةياغل

 لاق كءرىنأ لمت تسل كلبا كلتيبحأ نا تيأرأ لوقف ىباىعالا ىتأيهنأ هتنتف

 3س همظعأو انور نوكاع نسح اك هلبا وحن ناطيشلا هل_ةيفىلإ لوقف | لاحدلاةنف(نواعخاال)دوملا

 دلابأو كاخأ كلاتدح أ نا تيأزأ لوقف.هونأ تاقو ءوخأ تامدق لحرلا ىنأيو
 جرخ مث تلاق ل رقو هجوم 'ناطشلا هلل ثقيف ىلإ لوقبف كروأ عن ثنلأ
 1 تلاق مع دحام وم اتعاف موقلأو عجرم م هتحاكل !سوديلع هللا ص هئلال وسر

 لاحدلا 0 انس كعاخ دعا ءاهالوسراب تلقت ا ميهم لاقف بابلا 0

 تاقف ءامسأ تلاق نمؤم لكىلع ىتفيلخ ىبرناؤ الاو هخاناف ىحانأو جر نا لاق |

 ا ىنب(ساناثك أنكلو)

 لاق ديمون نينمؤملاب فكف 3 0 ىح هزيداق 1 ح نمعتلاب | هللاو هللا لوسر 9 أ

 دل لق كلان انفنع ةياورأ ىفو .ن .ديدقتلاو نسل نم ءامسلا لهأ ىزجام مزح
|| 

 ةعجاو ةعطاكربشلاور 0 يس ارسل ناك داك ثكحع اسودهيلع هللا ىلص

 ىذلاو هدشكسإ ىوغللا 0000 ثيدوس انها َّق ةقعسلا السا مولا مونأاك

 / وج 2 ردم د 2 كم سب 7: كنا و مص 2 همس ع دج دع جدت عصا 2277532 ةو تحتجتو

 ©( ءاج )



 هلا نال ك اود :امأو كدب دبه« تحن انركبو ميا

 ايشع نيتمكرو ةركب نيتمكرةكع بحاولا ناك ذا نيتقولانيذها لصل.ةوكيرلديمحلاو |]

 تازنناو لطبهلدا لكىف مام © مهاناناطاسريغب هللاتانآىفنولداجن نيذلانا» | ١

 هناطاس غلم دوادنب مجملاوه لبانبحاص تسل اولاق نيح دوهيلاوا ةكم كرشميف ظ

 ماظعتو قا نع ريكتالا # ربك الا مهرودصىؤفنا © راهئالا هعم ريستو رحلاو ربلا

 «هيئاارب مهام © مهلالا نوكيال كلملاوةوبنلا ناوا ةسايرلا ةداراوا هتااو ركفتلانءع | ١١
 # ريصبلا ممكاوهدنا ظ هيلا ”ىعاذ # هتلايذمتساف » دارملاوا تايآلا عفد ىنلاس |

 ردق نف  سانلا قاخ نم ريكا ضرالاو تاوماق لا © كلاعفاو مكلاوقال |

 اء ءاسالا لع اهو نه لوق ىلع اذهو اعدل

 ليقو لطفالاو ىلوالا كرتىلع || ٠
 ريصتلو ةحرد هديزبل سو هيلع هللا ىلص هبدنل ىلاعت هللانم درعتاذه لوق ءاببنالا ىلع |

 ع لاقو مال.لاو ةالصلا م2

 راؤصلا زوال نهدنعو ةودالا ف هئمردصام ىلع

 ىنشالام ةبوتلا نيمسقىف ةروصخع تاءاطلا عما نال كلذو هدعبنه هريخا ةنس |
 تاعالعلاب لاغتشالا ىناثلاو بونذلانع ةبوتلاوهو مدقم لوالاو ىتشاع لاغتشالاو || ٠

 اركاش لد لقوهلالجت قيليالاءكبر هزنىأ « كبردمحم عدو» ىلاعتهلوةوهو

 تاولصلاسايعنبا لاقور فلا ةالصو رصعا | ةالص ىنعي « راكبالاو ىشثعلاب 9 كبرل

 نا## شير رافك ى نعي © مهانأ ناطلس ريغب هللا تايآ ىف نواداحت نيذلانا 8 سما

 الا كربذكت ىلع مهلجام سابع نءالاق 4 ربك الا ف مجيواق ىفامىأ © مهرودصيف |

 ربكلا كلذ ىضتقم ىتلابب ىتي © هيفاام مهام #8 ةمظعلاو ربكلا نم مهرودص فام ْ
 مهامو هوباغينا عمطو سو هيلع هللأ 1 2 7 0 هرودص ىف نأ هانعم لقو ْ

 ا انيحاص نا [سوديلع هللا لص ىننل اولاق من كلذ ود 10 زتليقو كلذ ىنلاس

 كلملادربو رجلا و دبلا هناطا_س غ-ابيف نامزلا رخآىف جر لاحدلا نونعيدوادنبا

 مهلاوقالىأ © عيمساوهدنا ف لاجدلا ةنتفنمىأ 6# هللابذعتساذ « ىلاعت هللا لاق انيلا
 ايوظع عمأ 4ضرالاو تاوملا قال 8 لو نع هوق 8: مهلامفأب ًابىأ «ريصبلاول ٠

 0 ورقم مع ىلاعت هللانأ ن مأ ىنملا توملادعب مهتداعان ,مىأ « سانلا قاخنم ربكأ»
 و

1 
 هليأ 07

 ان
 : (ممانأ) ةج(ن اليا 3 لاجدلا جور دنع ىبلاكلمللا عوجرو .تةظعو

 ريكلا نم هر 4
0000 

 دص فام ا ( هن هيغل مهام ) ق كك نع( ربك الا) ,عولق ىفام

 ١ 0 ةلاقل 60 يسل أوهمنأ 1 ليلا هي وندم دجعاب ) هللا دعتساف 1 لاحدلاجورخ

 لاحدلا قا 1 7 م)مظعأ(ربك أ ضرالاو باوملا قامل) هجورو

 ا جا تشتت

 | كيفاك ىلا_عت هاف رافغتسالاب ىدعلا ساي ماتهالاو ىلوالا كرتك كناطرف كرادتو |

 ظ عيبستلا ىلع مدو # راكبالاو ىشعلاب كير دمحم عدو # الا راهظاو رصتااىف ]

 ىنعي « كينذإ رفغتسساو © ربصلا ةيآلاتقلا ةيآ تنهش ىلكلالاق كئادعأ كالهاو |

 ليقوهيلع ءانثلا وكبر ةدامع ىل_عمد ىأ(راكبالا وىذدعلاب كاب ردم حج و) كتأ بذاىأ( كمذل

 هيلع فقوالا مهانأ ناطاس رغب هللا تايآف ىف ن وادا < نيذلانا )ءدمحوهللان اع لقلءةورصعلاو رحسفلا

 كنايآ اوعندو كوداع اذهلف مهقوف د نو ل ايرلا ومدقتلا ةداراوهو ماءت(ربك الا مه رودس نأ ) نأ

 ةسايرو كلم لك امن ةو.نا 7

 قركك | ءاراوأ ) 0
/ 

 وخد 5 «داز ل

 ا 1 5 َآ كنيد سمع ىل 1ع لقاو كنذإ رك“ ا 0 نوع رثو ىدود لاحم يا هفاال :
 مسهل ن

 انغبو ادس> كنود ةوبنلا

 اري ناكولمإ وقهملعلددو

 عفدةداراوأ هيلاانوةيسام
 مهام )لادسجلاب تايآلا

 ربكلا بجوه ىلا (هيفلاب
 ق-اءتم وهو هأضتقمو

 ؟د كاوا ةسلار لا رمت مفارز

 دن تالا عفدوأ

 ديك نم هيلا'ىبعلاف ( هللا

 تكيف بو ادا
 لوش ال ) عيعسلا وه هنا 0

 مسا نرش
 كرصاب وهف نولمعيو لمعت
 مهرش ند كمكاعو مهدلع

 ضرالاو تاوم-لاقل)
 ارتالللا قلوس دك

 ركشريصقتل(كينذ] رفغتسا د

 كراععأ ىلعو ك عملا من :أأم

 لصو (كيردم م “1

 (راكبالاو ىشملاب) كام ر عاب

 نذلانا 1! ةيشعو ةودع

 ( هللا تايآ ىف نولداحي
 مالسلاهيلعد عت ن وب ذكي

 اوناكو دوهلامهونآرقااو

 ىلص دج مد ل 0

 لاحدلاة ف. ا ّس ب و

 ) مهرودصىف ن 8 0١

 دع مهلا كالا

 ام ىلإ

 لاحدلاةنتش و مهلاعابو ممم (ريصبلا)



 ا دلا 0 ماغي هنا تعي هر الاوام دلا ف ىأ (داهشالا موقموسوايندلا ةودحلا قاونمآ نذلاو كروس

 مادعأنم صب نمهتلا عتيو مهل ةبقاملاو هللا نداناتما نيياحالا ضب ىفايندلا ىف اوبل ناو يفلاذع ىلعرفظلا وةجحلاب

 بحاصك دهاش مجداهشالاو موءلاو سما كتئج لوقت اكرورجاوراجلا عضوم ىل_ءلو< بصن مونو ني-حدءبواو

 دا ىب لع نودهشيةظفل ا وبي ذكنااب ةرفكلا لعةزعلا بر دذنءنودهشي ءانبنالاف ءاشالاوةظفحلا ديرب بامضأو

 مه 32 ليشال ىأم وقموي نملدب اذه ( ,مترذ_هه نيملاظلا عفتتالمو) ماشهنع ى زارلا ءاتلاب موقت لاعالا نماولعاع

 ا ؟)هتلاةجر ه# "ه6 زو نمدعلا(ةنعلا 4 نورشثعلاو عبارلاءز نا م١ م« او) عفانو فوك عفنبال

 وهو ةرخالارادءوسئأ

 ىسوم اني آدقاو)اماذع

 نأ امعيج هبددري(ىدهلا

 تازجملا نمنيدلا باب فهد

 تتحسس دحض ءدب يونج

 0 .لاىفه ةرفكلانف 1 ماقتنالاو رفظلاوةسحل ار اونمآ ن يذلا وانلررصنلانا »ا
 ١ , اناعماةبلغلا نم يلع معادعالن راك اع كلذ ضةمالو نيرادلا ىفىا# داهشالا موق موبو راندا

 باصحكاو تحاسك دهاش ثمج داه-ثالاو سمالا بلاغو بقاوعلاب ةربسعلاذاانادحا |

 عفنبالموب © نيدمؤملاوءايبنالاوةكت الملا نم سانلا ىلعةداهشللةمايقلا موب موق: نم مهب دار ,لاو
 عئارعثلاو ةارو-تلاو

 لمارساىبانزؤاو )
 ةارودلا أ (تاحلا

 نالروزلاو لبجنالاو

 اتكرر ناجح اكل

 اذه ىلااذه دعب نم باتكلا

 مهانذؤيال هنالواةلطاب اهنال ةرذعملا عشت مدعو لوالانم لد © مهترذمم ا 0

 مهاو إف ةجرلاز هرم دعبلا## ةنءالاهاو 8 هاثلاب عفانو نييفوكلا ريغ ًارقو نورذتعف |

 | تازجلانم نيدلاىف هب ىديبام هب ىدهلا 0 ميج «رادلا ءوس ١
 ظ نم هدعإ مهيلع مك « ناتكلا لمارس اى ب: اننرواو 0 نوسلاو

 ١ «#بابلالاىلوال# اركذموايداهوا ةركذتو ةياده « ىركذو ىده هظةاروتلا كلذ
 0 رصنااب ©# ىح هتلادعونا 9« نيك هللا ىذا ىلع هربصاؤ » ةيلسلا لوقعلا ىوزي

 1 نرذلاو اناسر رصننلانا 8# لجو نع هلوق # مهعفنالو لضيو لاعب ىنعي
 أ ءادعالانم ماقتنالاب ا ليقو رهقلاو ةيلثلاب سايع نءالاق # ايندلا ةوبحلا

 ادا شرا(ىركذوىده)

 ىل_ءامجاصتلاو ةركذتو

 لا-هلاىل_ءواهللومفملا

 | لوةملاىوذا(بابلالا ىلوال)

 كءرجام ىلع ( ريصاف )
 نصيصألا مآ ١ كيوت

 / أن مهفااخ ند لع 5 انا وروصنم مهن مهل ل ااساح كلذ لكو : - رخآلاو امندلا ىف

 يح رسصن اك مهتم ماس تع الاي مهءادعأ كإدأو مهاداعن م ىلع ر4قلاب هللا ه رعت دقو

 | موب مهرصننو ىنعي « داهشالا موق مونو © افا نيعبس هب لتقءناذلتقامل ايركز نبا
 رافكلا ىلعو غيابتلاب لسرالنو دهشيذكتالملا نم ةظفحلا,هو داهشالا موقب موب ةمايقاا

 4 مجرد نيلاطلا مع هه بيدككاب
 ١ انآ دقلو © منهج ىنعي رادلاءوسمهلو ف ةجرلا نم دعبلا ىأ #4 ةنعالا مهو

 ان نف # ناككلا 0 ىبانروأو و ءاروتلا لقو ةوينلا سياف ةعداهلا يموت

 / # بابلالا ىلوال ىركذو ىده » ممايس ا 1ع هازال 201 2 ليو ةاوذا"
 مهاذ ىلع دحمايىأ « ربصاف إف ىلا

 مهنه ليش مل فارغ ناو اوردتعال ناىأ ا ( قح هللادعونا)

 نه ىدعو هب ق.سامنأ

 كتملك ءالغاو كيتاركعت

 نذلاو انك ريصتلابا)

 ةويحلف) ل -رلاب(اونمآ

 4« كالهاو ) رالي ور ست ةكنالملا ( داه-ثالاموش )ةماقلامونوهو (مودو) ماد عأ ىلع ةيلغااو ةرصصننا 05 :دلا

 مهر راذتعا(مرذعم) نير ,ءاكلا ( نيملاظلاعفشال موي ١ اولعاع يلعن وده :ةظفحلا .هلاقو ل -رلا هد اهشالاوةهحلاو

 انت[ ةاروتا ىع(ىدهلاو لوم( آدقاو)رانلا ( رادلاءو_-مهلو) باّذدلاو طؤعسلا ( ةنعللا مهاو) رفكلانم

 باتكلا مهم نه ا 2 !عابل يا( فانك لكاس ىانمروأو ) ليجالا سم نبا ىسبعو رونزلا دواد

 ىلع دمماب (ربصاف)سسانلا نم لوةءااىوذإ(بابلالاىلوال ) ةظع (ىركذو) ةلالضلا نه ( ىده ) ىديعودوادباتك

 ناك (قح) يك اله ىل ع ةرعنلا اي كلل (هتلادعونا) نرارغ أ اوىراصتلاو دولا د

 ْ يي ىأ# قح هللادعو 0 نا اعتدإ وكي ا



2 

 (ابيصتانع)ن ومفاد(ن ونغم مل ”ألهف )مداخ عي ف مدا امان( ا ةمكلانك انا )ءاسؤرلا ىنمي ( اوربكتسا نيذلا ءافعضلال |وقيف
 دقدتلانا)دحأن عدد1 ىذالا اهنفا انك ان ىأد ا فاضملا زن :ضوعنو: | 0 اه لك انا اور | نيدلالاقرا دلانم ( 1-2

 مح .
 نافارا ل بيدعتبم اوقلل ( (مهج 2 كح رانلا ىف نيذلا لاقو) رانلارانلا لهأو ةنلاةنلا لهأ الخ دانأب مهني ىضق (دايدلا نيب

 ع اهيفورعقلاةدم ب مان :هجرأب مهلوق 5نمارغقزاثلادسب أ, يه مهحنا لقح وامظفتو اليو مهجر كذ ف نالاهتلزط لاقي

 ةدايزاةوعد, بوح كئاوأ 4 نمؤملاةروس ) باذعب < مهاب 89- نيلكوملا ا لملف مهاغطأ و زانكلا
 المتمم

 ن2 5س ب ا

 عج مدخك اعابتا# اعبت مكلانكانا 84 ليصفت «اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لوقف © ٠

 « راتلان مايصنتانع نوئغم منال هن» زومتلاوا راع الا ىلع عاب ىنعع عمت ىوذوا مداخ

 ا هلوق ف اشك ردسعفا ن ا هلوا نونغم هيلع لدامل لوءفم ايصنو لج اوا عف هدا

 5 ا نذل لاق نونغم ةلص نم كف ايش هللا نم هدالوا ال !ا وهز رونع 2
 (اولقاذملانم)ايندلا نه | منو د 00

 - م ل || ”ىرقوانسفنا« نع انينغأل انردقولو مكنع ىنذل فيكف من اورد اهنا اوكا

 الأ الاع هلءح زوالودهيلا فاضملا نع ضوع هطودنو ل ديك اتا لع داك

 | كلوةك مدقتملا ف رظااىف لمءاك ةمدقتملا لاخلا ىف لمعالهناف فرظلاىف نكتسملا نه

 نيد مكحدق هلثانا 9 بو كلامو 01
 1 لهاو ةنملا ةنخلا لهالخ دانا 4 دايعلا
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 مولعملا ىنندارملاو © ع 0 0 02 سدلام هيك ارشاو © 0 ىلإب ةيدعتاا ىف 27 ؛و(ىلام موقايو)
 1 252 حلا قول 20 موعد أ )ور .عوبأ و ىزاسح
 :موقاي 8 ىدهلا قيرطىأ 7 داشرلا أ ليس مشا قولا موقاينهآ 1 ىلذلالاقو ١ ةنطلا ىأ ( ةامتلا ىلا
 / ىع ةرخآلا ناو » عطقنت مث ةدمابب نومفتي ةمتمىأ © عاتم ايندلاةويملا ءذهاعلا ١ بدع جراملا لارا

 نم لدي .ه (هللابرفك ال

 ءاعد لاش لوألا قنوعدت

 لاك هلءاعد قادكرالا

 هلءادهو قير لا ىلا اده

 (عهنىل سدلام هب كرش و١

 ىنعي( نمآ ىذلا لاقو )
 (نوعبتاموقاي) ل ..ةزح

 (داش رلا لبس كدهأ) ىئيدىفر

 7 ودل كعدأ
 - د 4 امندل اةو.1ءذهاماموقاي)
 6« هلاب ) نم ) امن ليوتمال دل اقل ( رارقااراد ىه ) ةنلاىنعي ( ةرخ الازاو:) قال تيبلا عاتك ( عاتم
 ( نمؤموهو)ءاسنوأن احر نم( 0 هز 5200000 ,هو)راتلا (اهلشمالا ىز مالف) كرثلا و( يس لع
 اوزادتهالو وكدا (باسحرب 2ث ؛زةنلاىف ( اف ) ) نورعطي( نوقزر رم ةنطا نواح دي ككواف ا صلع ولا مر

 !كرشلارانلا لعأ لعىلا ( رانلاىلا ّقتوعدتو ) اضيأ ليقزخ لوق اذهوديحوتلاىل !ا(ةاحلا ىلاكو وعدأ ىلامموقايو )ةنه
 (يعدبىلسدلام هيدرشش أوهللاب رقك ال ىتةوعدت )

 ةرخ "لا ناواهف ةعفضمال ةضرةنمة ناو ايندلانا ىنهملاو لوزتال قا 3 ناار هلأ راد ٍّش

 ا
 د
1 

 1 ١ ةرخح ”ةلاواسنافا.هذ اسدلا تناكوا نيفراعلا صعب لاق ىافلان 0 ريخ قا ااو 23 د ةقاب

 "بهذ ةرخآلاو ناف فز اندلاو فيكف انندلانماريخ ةرخآآلا تناكلايقابذزخ |

 | موج ءواَرُخَ ةلررشل | لعنم هانعه لبق «# اهلثمالا ىزجيالف ةئيس لم نم » قاب
 |( اوأرك د نم الاس لعنمو # اهردّقب ةبوقعلا هؤاز كب فاعلا لعنمواهفادلاخ

 || ايف مهيلع ةعيتالى أ © باسح ريغب اهنف نوقزرب ةنجلا نولخد كئاواذ نمؤموهو '

 ا لاه موقايو * ريتش ريؤبامص قزرلا مهيلع بسصإ لقو ريد | نم ةنلاىق نوطعي ا

 لإ ةاجحتلا بحوب ىذلا ناعالاىلا كوعد أن ءانعم 6 رانا ا ىلا ىتوعدتو ةاجئلا ىلا ؟وعدأ

 ىتوعدت # لاقف كلذ رسف مث رانلا تحوي ىذلا كرمثلاىلا ىتوعدت 6 أو رانلا نم
 _ سيلامو هلاهيلا وعدت ىذلانا م !ءأال أ مع اء هب ىلسيلام هبدلرشأ و هللابرفك ا



 هللألا نا 0 يسال كا

 و 0-0 ظانا| لع نضال امانا سا رصقأ عرسي ناماهاي ) ديلا 8

 ا

 هناةنؤأو اعاع ارحل اهتملدب 1 56 م 6 سال غلبأ ( 20 1 ورىاشو ىراعت < ءايلا م هيو ( قمل ( نهظاذاك 4 هَ

 ىدؤيامواماوبأو اهقرط 1 نمؤملا ةروشس كا ) تاووحلا 1 1” نا“ ع ك0 ( ام.ظع ري :

 ا اع املا , ١ لادحو ىف اش سرعت كل نر ازور 17 0 لالا دأام لكو اهلا ]<
 هو وماشر هم بدس 45 :

3 1 
 رفاونمديض |

 كلذ لثم اتقم ربك ىا «# كلذك 9 ربك لءافو ناط!سريغب وا اتقم ربك ن ولدا نيذلا |
 هم م تانآ تبحوملا لع ةلالدلل انانةتسا 4 رايح ريكتم باقلكب لعمل عب +, © هلوةنوكي 8 لادا أ
 ا_مدشت ىجرتل باوح ىلع 1 أمهعيدم هنال ريمااو ركتااب هقصو لع نيون“ 2! باق ناو 0 ناوور ,عونأر و مهلادلا ا

 مفرلاب.ديغو ىنتلاب ىجدتلل 1١ نو ووو ربكتم باق ىذ لكى عىا فاضم فذح ىلعوا ىنذاثءععمسو ىنيع تأر مهلوقك ||

 (ىسومملا ىلا غلب أ ق عافطع | غلبا ىلا يف رهظاذا ' ىلا حرض نم ايلاعافونثكم ان © احرص ث ١ ناماهإب نود

 ىاو) نينار ىلا ع جفت اهحاضيا مث مث اهماهبا ىفو اهل نام . *# تاوع-لا بايسا 8 قرطلا #4 بارسالا ||

 سوس ل( ل ًأرقو غلبا ىلع فطع 4 ىسوم هامل ملطأف ف !متةرعم ىلا عماسللقي وشتو اهنأشل |

 ىدرب رع هلا هله وقى( (اذاك) 1 ةنودص رب لاع عضوم ىف ادضر هلىس نا دا راهلعلو ىجرتلا باودح 0 بصنلاب صفح

 نييزعل 0 1 اهيف له ىربف ةضرالا ثداوملا ىلع 5 ةيواعم باشا ىهىلا كك اولا لاوحا ١

 نوعرفلنءز) !١!كلذو ( تنقوت ءاععلا هلانم هرابخاناب ىموم لوق داسك ىرب ناوا هايا هللا لاسرا ىلع لدام | 1 ها نم ززداعأ !كالد د 1 - : .٠
 كسلا لام 4عو لسنا | ب 1 1 ع م 0 1 -

 0 0 0 1 1 هيلع ىوشال اك وهو ءام-لاىلا دوءصلابالا قاتل كالذو هيلا هلوصوو هعالطا ع

 39 1 9 . 2 1 ةلاسرلا ىوعد يف » ايذاك هنظال ىلاو 0 هنأ 0 ةفكو هللا هايد كلذو ناسنالا .هعأ 5 كس 5 .٠ 5 3 - ١ 2 :١ 5 َ 7 ١

 :دصهردع تداخل : 6# ليبسلان عادلصو هلع عوسش نوعرفل نس 2 يه نييزلاا كلذ لكمو , هي كلذكو ©

 ادودص هسفمل وهوا 1

 4 املا
 نرهدج- تامللاب (ماطاف)

 : ةا ا طسوتنو من !اب ناز ر 00-21 اع لد. و ىلاعت هللا وهةقرقحلا ىل !ء لع افلاو داشرلا ل.دس

 نوءرف نا لعدصو ورع واو ىاشلاو نان زاد لأ روو ناطرشلا
 ةهةسوسو ن 0 0 ١ ىدهلا نع عسانلادص

 نا لا م «نزوهاوقث [ : 3 ١
 ط وداوق 5 : راس ك © باب 3 اللا نوعر 9 ككاامو 2 ا و تاوبذشلاو تاهبو علا مده لاثمأب ١

 5 1 هه ةكدظ- 52 | ء ضد_صو
 ص ِ "0 ْ | « نوعرف نوعرف لاقو » لحو نعدلوق # 46 را رار ربك كتم باق لك ىلع هللا عب طر كلدك |

 اة 0 | دمبناو نيرظالا لعمال ارهاظ هان ا ارض ىل نما ناماهاي 00 ام أم هلب هلل /

 ىفالا 3 3 ان ا 1 اهةرطىأ 0 تاوعسلا لا هب ايسالاغلب ًارما» سهلا ةزوسق رك مده دقو

 قوورخ يح اهوا 1 0 1 0: 1
 اذار ا 5 ِْ « ابذاك #8 ىمومىنمي «# هنظاليتاو ىمومهلا ىلا علطاف #9 ءاع“ ىلا هاع* نم اها وأو

 نع دصو هع عود ثنوعءرغا نز كلدكو 3 ىريغابر هلنا لوشو ىكد اء”ئأ

 لل ال نشأ كأ 1 1 1 1
 (َس 6 )اد 56 ( 3 كاصو "ىرقو ىدهلا لبس نع ىلام: هللا ءدصامهنغ هللاىعر سانعنا لاك ل للا

 (ربكتمبلق لكىلع) هل متم | 0 يا
 0 /) ١ 0 1 1 ءدك اموىأ 4 تبامقالان وعر ةدك امو هلي رسلان عنسانلا نوع رتاس و 5 ا

 «ع(رام )ناعالاءبع ل 0
 لوبثنءا 3 : 5 نس ١ ىلاعت لود فلعل 0 رات ىلا 82 كانا لاطبا ىف

 (نوعرفلاقو)ىدهلاو قا رك ل عدم كك ص ص ع 00

 اوشا تاسأ) ت وبلا - د ( بابسالا غلبأ لعل )ا رصق 2 سم +6 ع و 7 ( يا دان )نزولا

 نبي فدلا نمماعسلا ىفام ( ,ذاكةئظ ال ىنا وز ىلاهلسرًاءامسا اىدنا عزبىذلا (ىسومدلا ىلا) راظناف ( ملطاف) تاومسلا با وبأ

 ىدهلاو قل | نعءنوءرف فرص (ليبسلا نعدصو ) هلعجت (هلعءوسنوعرفل نيز ( اذكه ( كاذكو) ىسوع لغتشاو

 راسخىف ( بابتىفالا )نوعرفعنص ( نوعرفديكامو )



 همكلام) رانلا

 . 7 1 3 ىئ ( بان سعف رسم وه نه
 ّ ١ م٠ .٠ هي * همه | 7 | انا| 1 .٠

 ا للضي نمو 9 9 اذعنم مكعع # مصاعنم هللاز الملا متع نيرا ليوم و ورع

 ىسوم نوعرف هنوعرفنا ىلع بوقعي نبفسوب «# فسوب عءاحدقلو داهنمهلاف هللا بانص هنا .ضء ىف ف رسسم لك

 (نولداحن.ذلا) هش د ىف كاش

 فرسم وه نم نم لدب

 م-جوهو هنمهلادءازاجو
 ادحاواف رسمه دب ربال هنال

 تايآ ىف ) فرسم لك لب

 اهل اطباو اهعفدىف (هللا

 مه انأ) ة صح (ناطلسريغب)

 اضغب مظع ىأ (اتقم ربك
 وه نم ريم ربك ل ءاذو

 ىعم مج وهو فرمدم
 لدبلالمسفاظفادحومو
 عم-جارلا ريهضلا و هاند ىلع

 نازوحيو هلغفل ىلعهللا

 ءادتبالا ىلعنيذذلا عفرب
 نم هحولا اذ_هىفدالو

 هيلاءحرب فاطم قدح

 لادج رب دقت ربك ىف ريمصلا

 ا_:ةمريك نولداحم نيذلا

 اونمآ نيذلادنعو هللادنع)

 مكلام ) هللا باذع نم
 هلبا باذدع ند ( هللا ند

 نمو) عنام نم( مصاع نه)

 هلاف)هشد نع (هللا لاضي

 ةدوب ؟ءاحدقلو) دشرم( داه نددلاف هللا لاض,نهو) مفادو عنام( مساع نم) هللا باذع نم(هللا ن
 هك انأ فسوب ناب مهو رخآن وعرف لوقو هنمز ىلارعفسوبنوعرفوه ىمومنوعرف |ليقو ةنسن.رشثعايبت مهفماقأ بوقعي نإ ف سوي نب مئارفانب, ف سوب ليقو بوقعين ف سوي وه (تانيبلاب ل قنم
 مكسفنأ دنع نمامكح (الوسرهدعب نمهقللا ثءببنل متاق كلهاذا ىتح) نيك اشاولازتملواهيف مككشف (هب ؟ءاحام كش
 هللا لضي كيذك ) ةخلا باما ركلع هه ح دج الهلا متنظو !نورسشعلاو عب ارلاءزجلا) مك رفكىلع مق أ ىأ ناهرب

 هللا ىلص ف مهاربانب فاسو هطيسوا دالوالا ىلا ءاب آلا لاودا ةبسأ ىلعوا
 دب نك هلاثيب نا منت اف تام كلانا حلا ندم 6 ب ا كشف متزاف» تازدعملاب © تانيبلاب 8 ىسوه لبق نه « لبقنم ظرسو هيلع

 هدلعإ ثعرسال ناب امزحوا هدعب نم ةلاسر بيذكت ةئلاسر تدك ىلا ن2 « الوسر أ

 ىف اضعب ررقب مهضعب نا ىلع هللاثعس نلا ”ىرقو هتلاسر ىف كذشلااعم لوسر

 فرسم وه نم © نايصءلا ىف © هللالضي# لالضالا كلذ لم « كلذك © ثعبلا

 نواداحنيذلا © ديلقتلا ىف كامهنالاو .هولاةيلغا تانيبلا هب دهشتت اف كاش ىا #4 بان سم

 ةح ريب # ناطلريغب © علا ىنمع هلال لوالا لوصوملانم لدب « هتلاتانآ ىف

 هيف ©« اونمآ نيذلا دنعو هتلادنع اتقم ربك مهانا 8 ةضحاد ةهب_شوا ديلقتن اما لب

 « داع نمدلاف هللالاضي نمو  هباذع نم كوصعي ىأ« مصاعنم هللانم كلام »

 لبقنم ىا « لبةنم 9 بوقءينب فويىنمي # فسوب ءاحدقاو وف هبده.ىأ
 ثكملةراهفلا دحاولا هللاءأريخ نوقرفتم باررأأهلوق ىنمي  تانببلاب ف ىسوم
 وه لقو ىمو» نوعرفوه ف_-وب نوعرفنا ل قو اس ةنس نبريدع فسوب مف

 هلكب شال دحو هللاةدابع نم سا,ءنبالاق ك هن ؟ءاحام كشف ملازافو» رخآ نوعءرف
 « كلهاذاى تح هام هءاحىتلا تانيبلا كلتاوءفتب ملهوبن ىف نيك اش اون منا ىنعملاو

 هللازا متنظو مرفك ىلع مقأىأ « الوسر هدعبنم هللاثسنا متلق ف تامىنسب

 ناهربالو ةحريغنم ىنقلاو ىهشتلا ليبس ىلع كلذ اولاق امناو ةسملا كيلع ددحال
 مهلوقسيلو دعب نوتأ,نيذلا هامبنالا بيذكتىف اساسأ مهل نوكيل كلذ اولاق لب هيلع
 بيذكتوه امتاواهيف اوكشدقو فيك ف سوبةلاسرل اقيدصتالوس رهدعب ند هللا ثعب نل

 هكرش ىف ىأ# فرسم وه نم هللا لضي كل ذك ف هتلاسول بذل ىلا موه شم ءدعب نمةلاسرل

 فرسمللريسفتا ذه لق « هللا تايآ ىف نولدا نيذلا ف هنيد ىف ىأ# بانتس موف هنايصءو
 ةعريذب ىأ « ناطلسريغب 88 بيذكتاب هللاتانآ لاطباىف نواداجت نيذلا فدي بارما
 اونمآ يذلا دنعو هللا دنءاتقمط لادجلا كلذ ىأ «« ربك ه هللانم « مهانأ  ناه 5

 ف متلزاف) تازججملاب ىسوم ىل# ن

 ريع نه

 ( كلذك ) سالاب( تانيبلاب) ىسوم لبق نم( لبقنم) اذهل قزح مهل لاق[ فسوب مءاحدقاو) هللاريغ دش ند(داه نم
 (هدعب نم هللا ثءبنا متاق ) تام( كله اذاىتح) فسوب (ه.مءاحامكشىف مازاف ) صيس# !قشو ايؤرلاريبعتو ىهنلأ و
 (هللاتايآ قنولداحت نيذلا )هكرش ف (تانسع) كرشم (فرسموهنم) هنيدنع ( هللالضي كلذك الوسر)هتومدعب نم
 اركأ) نوزهسملا هءامصأو هج وأ وهو هللازم (هانأ) ةح( ناطاسريغب) نآرقلاو فو هلعهتلا لص ذم نو
 ايندلا ف (اونمآ نيذلادنعو ) ةمايقلاموب(هللادنع) اضغب مظع (اتقم



 مهرسفو بازحالا ىلا هفاضأ هلال ههايأ لثمىأ(بازحالاموب لثم مدع فاخأ ىناموقإي نمآىذلا لاقو): ال اء
 نمدحاولا ىلعرصتقا رامدموب هل ناكرهنمبزح لكنا سبتايملو(مهدعب نمنيدلاودوكوداعو حونموق بأدلئم)هلوقب

 نمسالوهنع نورتشالو مهنماادامساد كلذ نوكو ىصاءملاّرئاسو بيذكتاو رفكلا ند اعىف مود ءالوهادو عطا

 هللاديربامو ىأ ( دايءالاملظديربهللاامو ) لوالا ل ناب ف طعهنابقاثلا لثم باصتناو ممأ د ءازج لثم نا فاضم ف ذح ٠
 ىنعيباذعلا نهنوقحسي 4 نءؤماةروس ١) امردقىل_ءديزنوأ 4 "ه1 .>- بنذريشب مهيدعبقمدابعإظي نأ .ٍ

 م يل را يحتل

 داب ءكدشر نمو امالمكدشر نم ةغاايملل لاعف هنأ ىلع ليدل ىرقو باوصلا ٌىيرط

 ىذلالاقو 8 تاتبوجاومكدشرلا ىلا ةبسنالوا عاملا ؛عروصقنهنال رابك دشرانمال
 مايا لثم © بازحالاموب لثم © هلضرعتلاوهس ذكت ىف * مكيلع فاخا ىتاموقاي نمآ |

 بأد لثم يظ مويلا مج نع ىنغا ريسفتلا عم بازحالا مجسو مهمئاقو ىنمي ةيضم املا مالا |

 ىننلانا ثثيح نم ديعلل مالاظإ كيراموهلوقنم غاباوهو مات: اريغب مهنم ملاظلا ىلالو

 ىدانب ةمايقلا موي © دانتلا وب كيلع فاخاىنا موقايوإل لظلاب هتدارا قلعت ثودح ين هيف

 1 هلوقك ش هل نم مهضعإ رش ن زاوهو ديدقتلاب ١ ىرقو فارعالاف كح اك رانلاباتكاو"

 ١ ل هنع نيو ريصنم 46 نيريدم » فقومانع «# نواوت مون هيأ نم ءراا رش مون

 ا موت لد مكيلع قاحاوا موقايمأ ىذلا لاقو 0 هلوش هلق مئالاب لحام ماد لحنا

 1 ةماقالا ىف مسداع انئسعأ » مهفعب نع نيذلاو دوك داعو حو موق كا لق بازحالا

 ةماقادعبالا مهكلربالىأ « داعالاملظ ديرب هللاامو © باذعلا هانأ ىتح تردتتا]؟

 راثلا بامحأ ةنللا باععأ ىدانيف اضعب مهضعب ىدانيو مهماماب سانأ لك هيفىعديهنال ||
 نالفن. نالفناالأ ةواق_كلاو ةامساإب هفىدانو ةنللا با رانلا باحصأ ىدانو

 ىدانبو اديأاهدعب دعسال ةواقث قش نالفنب نالفو ادبأ اهدعب قيال ةداعسدعس
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 1 ١ هيكو ترا لاقامتاو « ىسوم لتقأ ىنورذ © هئلالىأ « نوعر ةلاو © ىل اد ا 1 هيلع متنأ م 0

 | كقمعلي ند مق ناك هنال هلت نع هوعئماعأإ او ىدوم لتقن 2. هعنع كرف هموق ةصاخ قف ناك ماتسألا تو د

 ْ 0 بلغنا ردشالو فدع رحاس وهاعاف هلتشال اولاق ليقو اةذاه ناكميا هيلعت 1

 | ىأ « هبر عدبلو © هولتقف هاوج نع اوزجتو اقداص اقيناك ةماعلا تلاق هتلتقناو

 | ىمي« مكتيد لدم نأ فاخأى نا انمهعنعف انيلا هلسرأهنا معزي ىدلاهبر ىسوم عدللو |
 ا ىفءي# داسفلا ضرالاىف رهظناوأ» هيلع متأ ىذلا كد رهن فخ نوعرف لو ١ م 7 وير

 ا 8 1 5 5 ممر رو نصوص و رخل
 لتقلاب نوءرف هدع ونامل ىئمي « ىدوم لاقو ه©هريغ ةدانععو هللدسوندلا ريشت كلش | 1 3
 | , ع 1 2 9 . لادلا عفرو هانلا 2

 ةدشلا مفدىف تايمل مالسلاوةالصلا هيلع ىسد اوه ناىنعي هي ركبرو تل تدع قا * ا ل ةقفاومل 1 ل الإ

 8 0 ١ 3 ا دس ةهو و كوداو
 6 زيكتم لكنم © ةيلب لكنع هللادئاص نأ مرحالف هيلع دقعاوهللاب ذاعتساناب الا 3

 تت باسحلا 0 | | معتم ا

 لجوزع هلوق © مويب نمؤيالإ ناعالانع 0 همم بهذ ىذلا عاعااو

 / و 1 2 0 لاق هناكاءامضو التق ساناا كلموشياعملاو بساكملاو عدازملا ل طعتنو نمالا

 فاخأ ىبا 1 و نأو ةفوكلا لهأريغأرقودهسسب نتفلانم رهظياع ىانيد مكلع دسفبوأهندىلا مكتوعدب مكتد

 نءمكيروىبرب تذعيىنا ) هموةلهلتق ثيدحنم نوعرف هارجأ امي عمسامل ( ىسوءلاقو) امم عانيدو كتيدداف

 ظ هاوتفو (كاسملا ون مؤيال ركش لك

 همو* ىلع اموع قد

 دم

 ىسوم ( رهظي ناو (

 مهب( داسفلا ضرالاىف)

 تع لالا تفتر اللا

 لقأ وك اك ( لقأ ىلورذ نوعرف لاقو (
 لدس نأ ف اخ أىا) ىلا4-رأ هلأ عزب ىذلا ) ملف عديلو ىموم

 ٠ 1

 0 لاعبو متاااو متلتقاك ك ءاسن 0-0 لتش ( داسفلاضرالاىف رهظ؛ناوا ) هباع منأ ىذلا ( رككيد
 5 ىسو» لاقو ( ءاهلاوءانلإ بيع تأرقنا همدق مكلخدي و كتابا ندو مكند كرت داسفلا ضرالا ىف اورهظي

 ( باسل موس نءؤبرال )ناعالا نع مظعتم ( ربكم لكم مكبرو ىبرر) تمدتعا(تذع



 نا هقحو لصفمه (ةوق مم دشأ مهاوناك) مهلبقنمالسرلا [ دك نب كلا سا را ( هلق ف ءاونك 3

 (ضرالاف اراب ا ) ىاغ 3 رع ىرجافماللاوفلالاهلخ ديال اف ةفرملاعران مهند شأنأال نيف رعم لب ع
 دمع
 رمد

 مهل ئش مهل 1 10( وندم هللا نهم-هلن راك امو ) مو مهقاع (مجونش هسا مدخول دو اب 1 1

 ىلع رداق ا ىوقدا هللا ء 0 اور 0 تانيلاب مهلسر هنأت تناك) معا بيسيذخ الا ىأ ( مما كلذ )هللا باذعنم

 عستلا | [ك2ب اناث ىتوم ١ نمٌولاَءرَوَد ١ اناسرأ دقاو) -2 مو م بقاعاؤا (باقملانيدخ )شل

 3 100 ناطاسو ) | 1 1 6 حج 5-5 "1
 ا ّ 1 داك 1 رلا | وبدكتس نذلا 1 ل 1 2 مهلبق ن ه 0 يذلا قفا 0

 ناماهونوعرفمىل ةرهاظ
 1 ( اولا 500 ا مهنا محول ”اعاو انككو ةردق ## ةوق مهمدشا مهاون وناك 2 دوو ا

 اووسف 01 0 رضا 1 | صاعنإا أرقو هيلع ماللا لوخد عان انتماىق ةفرد هلل نم لهفا ةعراضا نيتفرعف نيب ا

 ايذكوا رس نيبملاناكعلسلا ْ يا 0 ل.  ضرالاف اراثآو © فاكلاب مكنمدشا |
 يدل (قطاب سئاسللا ١ امو م 0 خاذإ# «احمرو افيس ادلةتم» هلوقك اراثآ رثكاو ىنءملالبقو ||

 ءانبأ اولتقا اولاقإل:دنعزم | 0 0 كلذ يف منع باذسلا عنج 4 قاوزم هللازم مهلذاك ّ
 يأ( دحيم لكلا ْن ذلا أ « ىوقدلا 38 د اورغ 1 ,_ هولا ماكحالاو - زجتملاب © تانيبلاب م علسر
 يذلا لتلا رهلعاو بأ ا دقاو © ل اقمب هيويال © «*4 باقعلا ديد_ك نأ :«كقلا ةباغ هديربام نكفم

 (مهداسناويعساوزال وان ١ بيطفلاو ا 0 9 هي اطلسو و» تازجملا نمي 4 - اب ىسوم انلسرا
 راع اديك موز نزول | كاماهو ذ وءرفملا »9 هنأشل 6 يلا زممملا ضيا 0 0
 مهنا ىنمي عايض (لالض ىفالا ١ ةئلع ل ةلالوسر 0 د 5 نون»إ 4 ا نا 0
 ا مهءاحا لف ف انامز مهبرقاو اشطب مهلبقنم | وبك نيذلادع اوهنم ةبقاعا ناو ملسو

 0 : ٠ 0 0 : مهاع دف 4 مهءاسست اوصحعاو 00 نيذلاءانبا اولتقا اولاق اندنع نم قحلاب ا

 يشأ عال | ةرلسوالا نيرعادك اهوؤ واط و دسك لو نول كا
 000 0 || نا ىنمما ىأ « ضرالاىف اناا 0 مهاوناك مهلبق نم اوناك نيذلا ةبقاع

 املطف اياهذ دمبأو ايلط || مهعفنت ملف ءالؤهنم ة وقدشأ اوناع رافكلا نم اوصف نيذألاناذ ب ربتعا نم لتاعلا ١

 مهب دكت مهب ون ذي هللا مينقاف 1 مهد اوا ورح دخلا احم اتتناكمابو# .ملزن ىذلا باذعلا كلذ ى «كنو (معوتذي هلل عتخو) | تال مهن عل قاف فام رو نك انو ميرال قاس
 نيه ناطاسوانلاي اب ىسوع انلسرأدقاو# لحو نعهلوة ©« باقعلا ديدش ىوق هنادقلا

 (هللانم مهل ناكامو)لسرلا | 0
 (ق ونه )هشانا هن ُ قع 4 0 م اولاقف 0 ناماهو نوءرف للا 0 ا

 باذملا ( كلذ 11 :امدر 1 نوعرفنال لوالا لتقل ريع لئقلا اده ل. #3 هعماونمآ نب ذلاءانمأ اواتق'ظدموقو وعرف

 357 ءا مييلع لتقااداعأ مالسسلاو ةالصلا هيلع ىسوه ثعبالف نادلولا لتقنع كمأدقناك |

 مهمات تناكم ا لاتدلاو
 سعاللا ) 500 مملسر / كن مهو داضعبأ ءاسنلا أو وس ع © مهءاسن اوس اود لتقلا مهلع اودنعأ ءاثعك

 7 0 1 ا نيرثاكلا 0 هترهاظمو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةعباتم نع
 (اورفكف) تامالعلاو ىهلاوأ

 مهذخ اف) هم هيأ ا لا 1 اننص الطاب م ل : ىأ# لالنم ىنالا#, ءاادخا 3 ةقوا رنوعرأ 3

 ( نيم ناطلسو ) عستلا 0 "ا! ىمومانلسو ادقلو ) ا اقعاادبدش ) الك )"يوقد ) ةبوقءلاب ( هللا

 نينثالا نيبقرغب( رحاس) اذهىسومل ( اولاقف ) ىسو» مع نبا ( نوراقو )نوءرفريز و(ناماهو نوءرفىلا)ةنيبمةح
 اوديعأ ىأ ( همساونمآ نيذلاءانأ اولتقا اولاقاندنعنم )باتكلاب(قداب ) ىسوم(مهءاحالف) هللا ىلع ب ذكي( باذك)
 ًاط> ىف (لالضالا)هموقونوءرفمنصام(نيرفاكلادبك امو)نهولةةتالو هءاسنا ومد( هءاسناورهساو) لتقلا مهيلع

 د



 م م-هرح اني نيكس“ ( نيمظاك )

 ةعالسلا ع اركغالو ) قفشم بح ( مجنم )نيرفاكلا ( نيملا_ظالام )ءالقعلا لاعفأن م وهىذلا ظكلإباهفصو هال
 ا, ٌ
 (١ عا

 * هب

 زاحم وعر و عَدَس 5061

 55 ام بضلا قىرب راو »

 اي الامىلا رظنلا قارت_-أ دارملاو ةافاعملا ىنعع ةيفاعلاك ةئام لا ىعع ردصم (نيعءالاة اح رعي ]هنا عيفش ينل زوكيام

 بالو اهلا جف هبلقب ركفتي م ةقراسمةوهشب ةدتحأ لايظ نلوم ن1 ةناخم ةلا 0 اقكامو)
 اثم هنايآ كرب ىذلاوه هلو_ةىف وه رابخ أنه ريش نيعالا ةساخ رميو هلك كلذ [عيهللاو هنرضحم نم هتركفوهتر ظني

 ىلع ةسامث قالتلا موب رذنيل -5 مو وح هلوش ل نورشالاوعبارلاءز نجلا ١ حورلاقاي نكلوحورل
 قالتامون لاوحأ ركَذ

 عاطبإ ميفشالو هاوقىلا

 ىذلاوىا' (قحلاب ىدقت

 ا ملعي © ملل ظلرياو 8 كلذ صاصتخا ىلع ةلالدلل مهريع# عض وم نيملاظلا عضو ناك الا ركحال هيافض ودق

 نوعد نيذلاو ) لد_اي
 ا ) 0 نوضشال هود نم

 . 8 ةئ ت 2-1

 ىثب نوضشأل ىمهلاو

 الامز

 لاشال ةردقلاب فدو
 1 35 م افهو

 ىدعش هف يصش اذ الدوا

 وه هللانا ) ) عفان نوعد

 هد( سيلا عيعللا
 الأ 0 لع هلوقل

 قامو

 نستسلم ل
 36 م ر,هس و

 اع ضي ردتو هيلع موقعي

 احعاو هبزد نم نوعدب

 معال

 قدا
 رز

 وأ ) رمطبتالو عما

 رع ليعو_مدم ) نيمظاك )

 ) ةعافشلاب امي (عاطي عيفش

 نوعدسن لاو )لدعلاب سي لاقو ةماملا موب ءاشن نأ 1 ةعافشلاب مرح( قلاب ىَدَش هللاو ١ و هيه 4ع 2

 سل هبال ةماقلامو ةعافشلا نم ىتب نومكحالا“ ىثبنو وعش ال 0( نانو الان ٠م هناانودن 00 َ هودن ١م ( نود

 ىشب نوضشال لاق 5 'و كلذ للم

 ناك فك )اوركقتن(اورظنتتض رالا ف ) ةكم رافك اورفاسي ( اوريسي

 ةاكلا عج ااو اهءامنع | ىلع لو بولا ن٠ لاحوهو اهسأر دشقبرقلا مظل
 ل

 اك دع اطلاو ةعافشلا ىنندارملاو كفوف نمل الا نوكتال ةقيق- ةعاطلا نال ةعاطلا ع

 ]ل نسملان 9 ةعافشلا ن ودة عاطل اءافتنا ظفللا ل محا نا ناو ه راحخاو بضلا ىفأ هندي رب هر

0 

 ”ةفانالا لع هنال ٠ ىنمملا 1 0 اص ا نم لاح مثلا ل نيم 5 ا

 . تلظف هلوقك ءالقعلا لاعفانم ماظكلا نال كلذك هعجو ىدليف اهريمم نموا اهتموا

 ١ « مج نم نيملاظالام © ةردهم لاح هنا ىلع مهرذأأ لوعفم ل مهقان عا

 ا و رافكلل تاكشار ماهشلاو عفشم عيفشالو © عاطر عيفشالو 00 قفشم بر رق

 0211 رطنلا قآرساو مرحاريغلا ةيتاثعلا ءرطتلاك ةئاقلا ةزظنلاا« نيعالا ةاخ |
 [/ هناىلع ةلالدلل سماخربخ ةلملاو رئاملانم # رودصلا ىنخنامو © نيعالا ةناخوا .

 | ىلع ماحلا كلاملاهنال © قحلاب ىضَش هللاو 9 ءازلاو ملعلا قلعتم وهوالا ىتخنمام |
 ْ مك '“ىثب نوضتال هنود نمنوءدب نيذلاو # هقحوهوالا ”ىثب ىضشالف قالطالا

 [أ ناإظ لترامضاوا تافتلالا ىلءءاتلابماشهو عفان أر قو ىغشالوا ىضقي هنا دبف لاقت الدال نال
 || نولوشامىلعمهاديعوو قحاب هناضقو نيعالا ةحاخم هلعلرب رقن # ريصبلا عيمسلاوه هللا

َُ 

 ناك فيك اورظنيف ضرالا ىفاوريس ملوا ٍظ هنود نهنوعدياملا# ضريرعتو نولعفغو
 ا

 ل ل ل ا ل اس اس ع عسسل |
 ظ | ا ز>واذوح نليئلتم نيبورت م ىأ# ني.ظاك © اوحرت رست و اوتويف مههاوفأ نم جرخم | ا

 : » عيفشالو 2 مهعفشي ب 3 م ىأ# 7 نياظللام 9 - بالقلا ْق هل 358

 أ رظنا|ةقراسم ىهواهتا._ث ى عا أ «نيعالا ةناخإمإ 0 مف 86 أ ؟ عاطب 0 م“ امفشيىأ |

 ! تاروصم زبعأ © دودملا قئامو# 0 ىف :أ1 نيعالار ظن وه لو لح الام ىل !|

 11 ىنعي# هنود نم نوعدب نب دل ذلاو وف لدعاا مح ىأ# قلاب ىو هللاو © بولاقلا أ

 1 ب مىلاوه هللازا © * ىث ىلع ردقالوأش ثرلعتال اهمال 4 ىذن ن زوضَشال هب ءاكعألا :

 1 5 تكاد رظنيف ضرالا ف اوريسي موأ 4 مهلاعتاب 6# ريصيلا © قلحلا لاوتالىأ |

 ةبقاع )
 - . 5 .٠ 00 . 5 0 1١

 الو ) مهعفنب بيرق نم ( ميجنم )نيكرشملا( نيلاظالام ) مهفاوحأىف ظيفلاددرتي نينو
 بولتلا رمكتام( رودصلاقخامو ) ةناخلانم ةيئاثلا ةرظنلادعب ةرظدلا (نيعالاةخاخإعي

 ناك فيك اوراظنو ضرالاىف اوريسإ مل

 دقم مهل

 790 1 لآ - 1 8
 ١ ١ مهلاعابو مس( ريصبلا) ينااقا (عيمتلاوه هللا نأ) مكي مد منال اي امدإ ا ربو 3و



 هيلع لداملوا هب باجي املو مويلا كلذيف هنع لأ امل ةياكح ©« راهقلادحاولا
 ةقطانف لاحلا ةقيقح اماو طئاسولا عافتراو بابسالا لاوز ند هيف لاخلا رهاظ' 1

 سوفنلا نا هقيقو قبس ا1 ةوعتن هن 6ك # تيسكاع نسف : لك زم ويلا امش اد كلش |[

 ايدل اهب ةدقنال اهنكل اهلل اعدل كح وت كاش لاعدلاو تاقعلا 56 ْ

 «,ىلارظا ف اهللأو اهتذل تكرداو قئاوملا تلاز اهتماق تماق اذاذ اهلغشت قئاوما أ
 نأشنع نأش هلغشيالذا : باسحلا عيرس هللانا © باقعلا ةدايزو باوثلا صن |[

 اهب تيمس ةمايقلا ىا « ةفز آلاموب مهرذناو  اعيرس هن وةحعسلام هيلا لصيف أإ
 بولقلا ذا #8 توملا ليقو راناامهتفراشم ىهو ةفزآلا ةطخلاواا_ميرقىا اهفو زال

 جرخنالو او>ورت.ف دوعت الف مهقولحي قصالق اهنك امان ععفترتا اماف ك رجانحلا ىدل

 موسيلا كلذ صيصخن هحواف مايالا رئاسيف ”ىش هءلع ىنتال ىلاعت هللازا تاقناف

 م-هاربال ىلا_ت هللانا بجللاو ناطرحلاب اورتتسااذا امدلاىف نومهوتب اوناكتاق

 نوم* وبال لاح ىلا فاش كت الا و زوربلا نمنورئاص مويلا كلذ ىف مه ورهلاعأ هيلع نو

 ل->ونع هللالو_ةىأ « مولا كلملانمل »© ايندلا ىف هنو_ههوتب اوناك ام لثءاجف

 هلل © لوقيف ىلاعت هسفن بيمف هيحيدح أ الف كلملا نم قلخلا ءانف دمبمولا كلذىف |
 نورخآلاو نولوالا رضحاذا لبقو توملاب قلك ارهق ئذلاىأ « راهقلا دحاولا أل
 راهقلا دحاولاهلل ةمايقلاموىف قئالخلا عيج هيف كلملانم دانم ىدان ةمايقلامويىف ال

 ىقعلاىف ةعيفرلا ةلزتملا هءاولانو امندلاىف هنولوش اوناكتيح اذدات هنولوش نونمؤملاذ [!

 مويلا وف ١ وه امدلا ىف ءواوشإ / ثرح ةمادنلاو راغصلاو لذلا ليدس ىلع هنولوق رافكلاو

 ملظال يف هتءاسإب *ىسملاو هناسحاب نسحملا ىزجيىنعي # تبسكاع سفن لكى زحت 1
 ديبمال مال-ظب سدل ىلات هتلانال لظلا نم موءلا كلذف نوتمآ قلما نائف ىلا | ظ

 قالا بساحل باسح نع باسح هلغشيال ىلاعتهنائئأ « باسحلا عبي رس هللانا © 0

 تعم ةمايقلاءوم ىنعي ©« ةفزألا مون مهرذنأو ل ىلاعتهلوة # دحاو تقوىف مهلك 1

 امناكلذو# رحانحلا ىد|بواةلاذا 9 بيرقوهف تآوهاملكو اهتقو برقل ةفزآ ||

 ىحالو اهنك امأ ىلا دود: نع الف رجانألاىلا ريصتئمح قولان مابك امأنع لوزن |.

 | هتلمويلا كلان » ايئدلاىف مهومام وهما ةحازاو نوزراب مه هلوقل ررش وهو[!

0 2 5 9 2 11 8 0 
 مهلاوح او مهلاما نمىأ 4 ىش ميد هللا ىلع ىنحال 2 قد مهرتسرال نورهاظ

 هرحان# قصلتفاه راقم نع

 111 ٠ 10 هج دج م ل7000 185 5 تك 20101773915505 711771770151070 هتك هه حسا هدم عصمة تلقت ةقج

 راهقلا ا)كبرشالو دلوالب ) سه اخو اق ) ) (دحاوا !اهنل) )لوقفدسفن لعدريفدحا هين

 ( مولاكلملان !)مهلاوحأو مهلاعأن ا )0 ىشم يلم هللا ىلع حالا ءاشوا ةكاواليح نم نعد 0 م نور ٍ

  مويلا بصتنيو تولإب قاما رهق ىذلا ىأ ( راهقلادحاولاهل ) هلوق د سفن بح مثيب دحأ ال نيح كلذ ى اعتدللا لوقن أ

 لها هبسجمف مويلا كلملا نا ( نمّؤملا 5 هروس ١ لوةفدانم ىدان ليقو 1 56 هز مولا اذه ىف كلملا تن نم ىا نال 7

 راهقلادحاولا هتلرصحلا

 سفن لك ىزجي مويلا )
 نامويلا اظال تيسك اع

 ( باسحلا ميرس هللا

 هدح و هلل كلما ناررقامل

 كلذ ات ددعمويلا كلذ ف

 ا ىز< سفن لكزا ىهو
 امدلا ىتلعتيكا

 مظلا ناو رش وريخ نم

 مالظب سيا هنال نم نومأم

 ”ىطٍسال باس ناو دال

 قلللا بسامنف باسح

 وهو داو تقوقهلك

 ةمايقلاىأ ( ةفز آلاموب

 ابمرقل ىأاهفو زالابب تمس
 ةفزآلا موب ند لد_بو

 (رحانحلاىدابولقلاذا )

 مجولق فرت ىنمي قارتلاىأ

 ل - .٠

 م ىلا

 او-حورتيو

 / مهم هللأ ىلع قال (

 ىف مهلاعا نءالو('ىث

 اة هللال وقف

 مهبلع بلاقلات وملاب 0

 م-جرالو

 انف

 صقشال ىاد- أ ىلع ( مو.أ | لظال) شثااوري 1 نم( تبسك ع5 راو هرب نش لك 0 ةفايقلا ءويوهوإ 0)

 داي مهفوخ (مهرذنأو) ب بقاءاذا ب اةءاادددش لاش و بساحاذا (باسملاع رسمتلانا) مش - ايسىلءدازب الو مجنا ةمس>- نم

 نخانحلا دنع( رحانملاى دل بواقلاذا ١ عرسي ضعب ىلا مهضدإ فز,ةمايقلامونوهوةفز الاموي لاوهأ نه م (ةفز الاموي)



 نيدنملل لاق مث ظمتبالو ركذتسال دناعملا ناف هلا ىلا مد حربو كرشلا نه بوت نمالا هللا تاي ب ريّتمي امو ظضامو( به نم الا

 | ءرسل نم مكمادعا كذ ظاغ ناو ( نورفاكلا ءركولو ) كرمثلا نم ( نيدلاهل نيصل# ) اودبعاف ( هللا اوعداف )

 ةيتعوههلوقلرابخأةثالث -4744 2 (حورلا قلب شرعااوذ ؟ نورا و81327 تاجر ,دلا عيفر ) مكتبد

 4 نيدلا هل نيصلخعمللا اوءدافإ» هنفانباعف رظنبال "ىشب مزاجلاناذ اهف ركفتلاو اهلع حيؤقودعأديزاخا | لابقالاب راكتالانع محرن « بانه الا 8 ىوهلا عابتاو ديلقتاا ىف كامهنالل اهنع وأ مكيري ىذلا هلوقىلع
 « شرملاوذ تاجردلا عيفرإل ميلعق شو كسالخا «# نورفاكلا هركواو ف كرشلان م ختباي تاعرملا حفز
 | هدوفت لع لادلا ”سوسحملاو لوقعملا ثم نه هتءدمصو لع ىلع ةلالدلل نارخآ ناربخ ضءب قوفاهضعب تاوملا
 ١ شرعلا ناكو لاك اهنود رهظيال ثح تا تفتر | قرم .ناذ ةسولالآ: ىف 0 يي عاد وأ

 | باوثلا تاحرد وا تاونتلاول نشرعلا: ىلا ةكمالملا: دعاضمتوا تاقولكلا :تنازتع شرسلاو ذنبا قف مهلزانم 7 تاديردلا لكم ب كرتعتنا) معنال زق ةضيقرق!ىامسبللا :مانلا ليمان ىبح.ىدز» | نادم ةلقللب اندلاف
 « هدابعنم اشي نم ىلع ءسما نه حورلا قتلي 8 حدملا ىلع بصنلاب عيفر ”ىرقو قوف ىذلا هش كلام
 1 وهو اهزاثآ راهظاب ءيمال-تارعسم انضيا تاساحورلانا ىلع ةلالدلل عباد 6 افاطم هقلخ تاوعسلا
 | ما ميال اهناورب هونم نمو ولا :عوزلاو ديحوتلا ريرقت دعب ةودنلل ديهعو ىحوا لإ ْ 1 ْ هتمظملا راهظاةكّئالملل

 ْ: ىلع ليلدهفوةوب: له راتخح# ءدابعن مو 1 ند ىلع غل املا كلملاوهمالاو» ودم واريطاب هتكلمم ىف هن انغتسا 6

 برقلاعم ماللاو ح ورللو!نملوا ىلاعت هللهيف ن 2 ءاقلالاةياغ# رذنل ه»ةمئاطغابلا | مالسلاهيلعل يربح حورلاو

 ا لهاو داس الاو حاورالا قالتن هيف ناف ةمايقلا موب 4 ىقذدالاموب 0 ىنائااسؤب 1 - يحن ىذلا ىحولا وأ

 ١ نوحراخ «نوزراإب مهمو# لامعلاو لاالاو دابعلاو نودوعملاو ضرالاو هاما 3 نم ( ءعأ نم)بولقلا
 ٍ نادالا ىشثاوع مسحب ال مس وفن ةرهاظوا 7 مهرتسال نورهاظوا مهروبق ند ا ىلع) م سحأي ا

 0 يك (ردنل جاع. ن ما هان

 لديو.مالسلا هيلعيوتلا

50 

 _ | « نيدلا هلنيصامم هللا اوعداف » هرومأ ميج ىف ىلاعآ هللا ىلا مجرب ىأ بيني نمالا » ظ

 ا مفارئأ * تاحر ددلاعيفر ف ىلاعت هلوق ##  نورفاكل اهركواو #ةدابعلاو ةعاطلا ىأ |

 ١ عفت رم اوه ىلاعتو هناعسدنا ىأ عش رم ا هانعم لقودنحلاف ءالعلاوءالوالاوءا س الا تاحرد 1

 , هيلا ءارقف قلثلا لكو ءاوسام لكن ىنغتسملاهتينادحوو هلاكو هلالح تافصقهتمظعب ردت يرسل عدا
 | مظعأهنال رك ذلاب شرعلا صيص#: ىف ةدئافلاو هكلامو هقااخ ىأ «# شرءلاوذ ةمايقلاءو(قالتلاموب) | . 4 هه 8 8. 05 5 نم ذي -

 هتلالد تناك مظعأ ناك ام لكف ةردقلا لاكىلع هيبنتاا لاك ناب دوصقلاو ماسجالا 6 لعادل

 حاورالا يحتدبنال احور ءامس ىجولا لتي ىنمي « حورلا قلي ف ىوقأ ةردقلالاك ىلع | نوتدالاوضرالا لهاو
 | نه لبقو ءسابلبقو هلاضقنء سابع نبا لاق « ءسمأ نم ف حاورالاب نادبالا يحاك ىب ياللا نوزرخاالاو
 ىنلا رذنيلىفعي « قالتاموب رذنيل  ءانبنالاىندي © ءدابعنم هاشب نم ىلع © هلوق | (نوزرإامهمون)بوقميو

 لهأو ءاعسلا لهأ هبف قتلي هنال ةمامقلا موب وهو قالتلا موب ىحولاي لو هيلع هللا ىلص 7-7 ١

 ءرملا قتلي لقو نودو. ءملاو نودناعلا قتل ,لقوقااخلاو قلخلا قتيلمقصو ضرالا

 رهروبق :م نوجراخأ © نوذرإب مهوب 8 م 1ر1 وا ملقا لا 12 ش

 نمالا) نآرقلاب ظمت ام

 هللا ىلا ليش نمالا(بشإ

 ْ ككل ححمل هتااود_ءان(هللا اوعدان)
 © نورهاظ ) (تاجردلاعيفر) ةكم لعأا نورئاكلإ ) هركناو(هركاولو) دخولا ناكل ابهنل( ندلا 4#نيصاخم)

 (ءاشي نم ىلع ( نأ رقلاب لي ربح لزْني ) مع نه حورلا قلي) رب ري رعسلا ) شرعلا وذ ( قوفثا يدفر عقلا اوىسلاَق ل اك

 "موي (قالتلاموي) نآرقلاب ملسو هيلع هللا 8 دج فوحيل(رذنيل) مالسلاهيلع اد ىفدي ( هدابع نم ) بحي نه ىلع
 - ٠ .٠ . .٠ - ك - 2 5

 روبقلان هنوجراخ( نوزرابمهموب ) قولهتاو قلاهلا ىت-:موبلاقو ضرالا ل هأ و ءامسلا لهأ تاي



 ٍِء نا 03 5 .٠

 رداق دا ىلع رداق هللازا | ولع مهاع ا 2 ءامحالاو ةتامالا اوأرامل( انو ديانة رتعاو 0 ثعبلل ىناثلاو

 عون ىلا ىأ رانلا نم (جور تا لل 0 فل ا م هعشامو ثعلا ر اكن ند اهوفرتفا ى عال مولد 0 ءامنالالع 94

 نم مالك ادهو هلا ليس الو حفر ,تالف كلذ نود عقاو سألا ما طق( مر صاخمتل 3 ىلب وأ عيرس جوراخا نم :

 هدحو هللا ىعدادأ 5 كلذ )هلوةوهو كلذ بسوس 00 باوحلا ءاح اذهلو اري كلذ نولوشاعاو نعال هيلع تلا 8

 ىلا مل ل.دسال ناو « نهؤااةروسو هيف منا ىذلا مكلذ ه4 5 0-1 ىأ ( اونمؤ“ هبكرشينأو مرتك ١

 مكرفك بيسب طقجور 5
 مكن اعاو هللا ديحوت

 ( هللكملاذ) هب كا رشالاب
 باذعلاب مكيلع مكح تح

 الف هنأث( ىلءاا)دمرسلا

 ( ريبكلا ) هؤاضق درب

 داو هنا_طاس مظملا

 ةيرورحلاناكلقوءٌؤازج

 هللالا كحال هل وقاوذخأ

 | نافذ « انيونذ انفرتعاف » هلوق ببست كلذاودب اوث رتكي ملو هنع اولفغاع ةشاعلا دعب

 نم جورخ عون# جورخ ىلا لهف و ثعبللمهراكتاو ايندلاب مهرارتغانم اهي مهفارتقا
 / اريحنو اللعت مهطونق طرفنم هنولوقب اعاكلذو كلف قيرط « ليب_-نم # راثلا

 © هد و هللا ىعداذ ا هنا ببسب © هنابوف هيف مث :!ىذلا ىا# مكلذ 00 هلوشاوبحاكلذاو

 دي>وتلاب # مترفك  ةلاهلاىف هماقم مقاو لعفاا فدك هدحو دحوتوا ادحوتم

 | مكلع ركح ثيح ةدابعال قمتسملا « هلكحلا » كارشالاب «اونمؤت هيك رشي ناوو»
 كرشا نم ىلعدب مكح ثيح هريغب ىوسي وهب كر مشي نا نم © ريبكلا ىلعلا © ى١رسسلا باذعلاب

 ' ديحوتلا ىلع ةلادلا © هنايآ مكيربىذلاوع## ةدابعلا قاقعساىف هناقواهم ضءبهءىوسو

 رطملاك قزر بايسا © اقزرءامسلا نم كل لزنيو #8 مكسوفنلاليمكت !هينا بحامرئاسو

 | لوفغملا اهروهظالوةءلا ىف ةزوكر ملاكى هىتلا تايآلاب «# رك دامو » مكشاءاةاعاسص

 تسيل اهنال اهودعيإف ايندلان م ىعىتلا ىلوالا ةايحلااماف ثعبال ةايخلا مث هيفةيناثلا

 0 ةمايقلا ةا ةانحو انندلا ةانحس هو نيتاحا كاذرزكو ءالكلا الات
 لاؤلا ةامح اودعيملو لاؤسلا ةيح دعب ربقلاىف ةيناثلا ةتوملامث ايندلا ىف ىلوالاةتوملا |

 | اوذرتعا ثءبلا اودهاشالف توملادعب ثعباا رهراكت ا ىنمي «©انب ونذيانف رتعا وف امدمرصقل

 ظ « ليبس نم © رانلانم ىأ « جورخملا ليف © مهلوشب ةعجرلا اولأس مث مموتط
 مالك اذهو كتعاطب لممنو انلاعأ حلصنا ليبسنم ايندلاىلا عوجرملا لهف ىنمملاو .

 جورخالفىنمملاو اريحتو اللعت كلذ اولاقاكتاو جورملا نم طونقلاو سأيلاديلع بلْغنم
 , هللا ىعدادادناب ركلذ هه ىلاعت هلوقوهو كلذ بس ىلع باوجلا ءاحاذهاو هيلا ليدسالو ٠

 / رانلا فدولخلاو باذملا اًذهو جورخلا ىلا ليبسالنأ اوببجاف هانعم © مترفك هدحو '

 « هند رشي ناو ف كلذ متركتأ هللاالاهلاال لبق اذاىنمي مترفك هدحو هتلاىعداذا مكتاب
 ىلعأال ىذلا ىأ 4 ىل_علا هلل كلان © كرشثلا كلذ اوقدصتىأ « اونمؤت © ريغىأ

 « دنايآ كيري ىذلاوه © لجو نع هلوق 6# هنم ربك أال ىذلاىأ « ريبكلا © هنم

 رطملا ىنعي « اًقزر ءامساا نم ركل لزنيو ف هتردق لاكىلع لدنىتلا هتامونصم ِبئاجح ىأ .

 جر املةداتق لاقو اده نم
 5 از

 ىذرىلءلاقءارو ر> لها

 لف ءالؤه ن م هنعهللا

 مكحال نولوش ىأن ومكحا

 هللا وذ رىل_ءلاقذ هللالا

 لطابامدن راق> ةملكشنع

 ( هلليآ مكيري ىذلاوه)
 دعرلاو بامهسلاو عرلا نم

 اهوحنو قءاوصلاو قربلاو
 (ءامسلا نموكل لزتيو)

 إلا

 ىرصبو يم فيفععلابو

 ببس هلال ارط» (اقزر)
 ركَدَسس امو) قزرلا

 ا | تايآلا هدا ظدتب ىأ » رك دامو ٍِد قازرالا بيسوه ىذلا |

 هنأب ١ تقملاو رانلافباذماا (كلذ) ,هلهلال وشب كب نمؤنف ةليحنم ( ليبسنم )ايندلاىلاع وجر ( جورخ ىلا لهف)
 اورشقن ( اونمؤت ) ناثوالا ( هب كرا متدعج م ) هللاالا هلا ال اولوق مكل ليقاذا ( هدحو هللا ىىداذا
 اي(ركيرب ىذلاوه) ”ىش لكرب ى” أ( نيكلا ازا 2 لك لعأ( ل ءا ) هب رقكع نارانلابم 0 ايعلا نيب ءاضقتلاف ( هلل مكحلاف)

 ( اقز رءامسلا ن همك لزنيو ) اولظ نيذلا ن 5 م كن ارخ نم هساحعو هتردقو هتيادحو تامالع (هنايآ ) 0

 ( ركدتب امو)ارطم

 انتساب نى



 مكتقم نم ربك اهتلا تقال )رانلاةنزخمجدانبف مهفنأاوتقمو رانلا اولد اذا ةيقلاموب ىأ ( نودانب اورفك نيذلا نا
 | نام ألا ىلا نوعدتذا ) باصتا وضنبلا دشأ تقملاوةصاه ركذب ىفغتساذ مكسضنا مكتقم نهربك أ كسفنأ هللا تقل ىأ(م كتلا
 هايبتالا ن ناكن يح رفكلاو هوسلاب ةرامالام سفن تقع هللا ناك ةهايقلا موب مهل لاقي هناىنملاو ىرسشخخزلا دنع لوالا تقملاب

 اهيف منتو اذا راسا ىف مثأو هلآ يوت اع دخلا كلا دلع نازل 00 1 ناعالا ىلا --
 مكضمب رفكي ةمايقلاموبو هلوكض عل ركضعب تقم طرا نآآلا مايا هليا تقمل ها 5 فوز هاوع كالا

 1 هللا تقل هياع لدرعتم لمغا بوصنمذا هريسغو مولسعلا عماجلاقو ليلمآ نوعدت ذاواض». مكضع نعلي ضءب

 مكتقم نمربك ًاهراخو ردصموعوأدتف هللاتمل هلوقنآللوألا تمليس صن الواو رفكف ناعالا 00 ع

 مل هنع ربخأ اذا ردصملا 4# 4 2 آلَ نوعدن 0 نورشلاو 3 را ءدللا ١ ذا ق ليسأل رم
 : 01117 امل ْ 415 ةمطشمللا ركل واو

 دنع راخ انا هلم 3

 هب قاعد امو هماع نذؤي

 ىن انلابالو هناصقتب ندور
 ادهو نينامزلا فالتخال

 قطا اوتقم مهنا

 ناعالاىلااوعد دقو رانلا

 ) نورفكت ايندلا ّق

 اولاق )رفكلا ىلعن هءرصتف
 انييحاو نيثنا انمأ نر

 ا هللاتقل قط هل دع كا ول ع 3 رفك نيذلان :.| 0 امهعوموا ا أ

 50 ب هوسلاب ةرامالا كسفنا كتم نم ربكا مك اياهَللاَتَع 1 ىأ  كفنا كتم |
 0 ىباثالالو هنعربحا هنالهلاللوالا تقملاهملعلد لءفا فرظ 0 نورفكف ناحاالاىلا ا

 فيصلاىف » ومعإ لوأيناالا ةئيبللامهلاعا ءازجاوملاعنيح ةمايقلاموب مه-سفنا مهنقم |

 ناب نيتناما # نيتنئاانتما انبراولق ف دحاو نيتقملا نامزو كحل لل ءئوا « نيالات عض |
 ةامدا مداع ”ىثلالهح ةنامالاناف انلاحآ ءاضقش ادنع اناوها انناريص مث الوا اءاوها قا

 ناو لفلاربكو ضوعلا رص نه نامحمس لق كلذلو ريبكلاو ريفص: اكريصتنو | هادا

 انتييحاو © رخ آلا نع هإفرصو رييصت هيلوبقم دحا لعافلا رابتحخاف رييصتلاب صخ |

 لجالا مارختا دنع ىلوالا ةتامالا لدقو ثعبلا ةءابحاو ىلوالا ةءامحالا « نينا |

 مهفارتعا دوصقملاذا ثعبملاو ريقلاىفام نآايحالاو لاؤال ءايحالادعب ربقلاىف ةيناثااو |

 ةمايقلاموب َ « نودانب اورفك نيذلانا »© ىلاعت هلوق # هلالحو هتمظع هنكولا |

 مها لاقيف ب : كاش اوناعو مهن ايس مهلع تام ىع نيو مهسفنأ اوتةمدقو رانلاىف مهو |

 » 00 كيال اىلان وعش ذم سنا مكدقم : نمرتك ًاظايندلا ف ىاياىأه«هللاح - اهم |

 نب'لاق © نيتنلا انتيحأو نيتنثا انتمأ انير اولاق ل مكبباذءلا لواح دنع 3 |

 محامأ مش ايندلا ىف ىلاعت هللا رهارحاف ىملابأ بالسأىف اناومأاوناك امهنع هللاىضر سابع
 ال01 لفل ناو ناشجوم هدف ةماقلا# 4 ثعبلل مهابحأمث اممديالىتلا ةتوملا |

 نس اما ىأ ( ١ نشا
 نود ذأ :نهنالحاو
 نيدتامالاب دارأو نيئامحو
 مهتاماوالوأ اناومأ هقاخ

 ص 3 مهلاحآ ءاششا دنع

 اناومأ مه-ةا> ىف“ نا

 لاقي نا م< اي ةتاما
 مج روص نم ناه<

 ليفلا مج ربكو ةضوعبلا
 !. تم لا لكل ىلاريك نم لقت ةكك سدلو

 6 ةيناثلا ) مناصلا راتا اذاذدحاولا عونصملا ىلع نازئاج ربكلاورذصاانا هيفيب_ىل اوربكىلارغص نمالو رغص
 ةءامحالاو ايندلا ىف ىلوال !ةءامحالا نيتءايحالابوهنم هلة: 5هنعهف رص لصف رخل آلازئاجلا نع عونصملا فرصدقف نب زئاجلا دحأ

 لاؤس!ءايحالا دعب ربقلا ىفةيناثلاوايندلا ىفىلوالاةتوملالقو مكسح مليك مك انحافاناومأ متكو هلو قهيلع ل هيو ثلا ةيناثلا
 لاؤسلل هنومدعي ري_ةلاىقهٌؤوامح الوالا ءامحالاو

 006 00 ىسفنايك تقم ىنمدحاو لكلوهن رانلااولخ داذا لسرلاو بتكلابو هللاب(اورفك نيذلا نا ) رانلا نم
 0 (اولق) نودحجتف (نورفكتفناع الا ىلانوعءدن ذا ) رانلاىفمويا ( مكسفنأ مكتقم نم رك أ ) ايندلاف (هللاَح 5

 | (نيتناانتسحأو ) روبقلا فريكتو ركسمانل ًاسامدعإ ةعوالار ر1 فرن: نص نيت خ ( نينا انتهأ )ان را( انير)رانلا فرافكلا

 كلذوةرخ آلا ىف ثعبالاويحأمث مهروبقىف اوتيم مث * لاوس ربقلاىف اويحأمئ ايندلاىف |
 ْ ةتوملامث 0 قنا لام كَ ! الا ا ا ىو ةنملاو ءاللا تاقوأ اودع معا

 ش ثعبلا ةسمو روبقلا ىف ريكتو ركسانت ' اس نبأ ىل قة سمح نيت سمح
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 ةبوتاا ىلع مهلجو مهتءافش مهرافئتساو ةمسحلا ىلع ادر هاوس هتفرعمىف شرفلا ناكسو. |
 ةقفشلاو مصنلا بوت ناعالاىف ةكراشملان ا ىلعهيسنت هيفو ةرفثملابحوبام مهماهلاو

 هيانر# ةوخا نوتمؤملااع'ا ىلاعت لاق اك تايسانملا ىوقا هنال سانحالا تفلاختناو

 تعسوىا «# العوةجر مو 9 لاحوانورفغتسيل ناس وهو انيرنولوش ىا

 ميد وامهموعىف ةفلاملاو !ءلاوةجسرلاب هفصوىف قارغالاهلصانع ليزاف هلعو هتحر
 تلعنيذال «# كلدس اوعبتاو اونا نيذللر فغاف 9 انههتاذلاب ةدوصقملا اهنال ةجرلا
 دعب عرصتوهو هنع مهظفحاو « ميلا باذعمهقو «© قال يبس عابتاو ةبوتلا مهم

 « مدعو ىتلاندع تانج مهلخداو انير # باذملاةدشىلع ةلالدلاو ديك اتلراعشا
 مهلخدا ىا لوالا مه ىلع فطع 1 متايرذو مهحاوزاو مهابأ نم ص ند » اهايا

 مهاب ملصو ندع ةنج ”ىرقو دعولاموع نايبا ىناثااوا مهرورس معيل ءال وه مهعم
 ىذلا # ىيكحلا رودقم هيلع عنتعال ىذلا هي زيزعلا تنا كنا إف ديحوتلاب مهيرذو

 تابوقعلا  تاايسلامهقو وف دعولاب ءافولا كلذ نمو هتبكح هيضتقتام الا لعغاال
 هلوقلامثدلا ىف ىصاعملاوا لصنع صوصخموا صيصختدعب ميمتوهو تااسلا ءازدتإ

 ةرخآلاىف هتجر دقف ايندلا ىف اهبقت نمو ىأ « هتج-ر دقف ذئموب تايسلا ق نمو
 ةياقولاواةجرلا ىنءي « ميظعلازوفل اوه كلذو  بدسملا اولأسامدعب بيسلا اوبلط مك

 مهلرافغتسالاب ءوكرادتالوأ مهم اذه ردصالف ءامدلا كفسيو اهفدسف نم اهنف لمحتأ

 هلرفغتسينا ههركي ”ىثب دحأىف ماكتنم لكىل_ع بف مهريغا هبينتلاكوهو ايناث
 كتر تدل « العو ةجر ”ىشلكتمسو © ائر نولوش و ىأ « نر

 ءاعدلاب بولطملا لبقهلهأ وهاع ىللامتهتلا ىلع هانثلا دقت ىلع هيفتدفو *ىشلككلعو |
 كنيدىأ © كليبس اومبتاو اونات نذل فغاف  اولاق لحو نعدهللا ىلع هانثلا اومدقالف ٠
 قلخلا شغأو ةكئالملا نينمؤملل هتيادابع مدنأ فرط لات مسجلا باذع مهقو »

 .مابآ نم لص نمو تدعو ىلاندع تانج مهلخدأ و انير » نيطايشلا ,هنينمؤمل

 نيالاق ةنجلا نمملا لخداذا لبق « ميكحلا زيزملا تنأكنا مءايرذو مهاوزأو ْ
 لجأ تكلا لوقيف كلم اولمع!مل مهنا لاقففىتحوز نأو ىدلونأو أنو أ

 بجو ىتلا ةدسافلا لاعالا نع منوصت ناب تآبسلا تابوقعىأ «# تآيسلا مهقو »
 ةما.قا! ىف ىأ# هتجر دقف و ايندلا ىف هقننمىأ «# ذئمون تاآيسلا قتنمو 8 باقعلا

 لوقعلا لصتال كيلم راوجىف مطقنبال ىذلا معلا ىأ « مظنلا زوفلاوه كلذو د ِ
 مع عما جد 1 هع نارإ نع رح دج تدمج جيتا حج جحر ل ل اح سوما هوجو اج نك سهل لل

 لصالا ذا ىندملا يف 'ىشلكامسو تاذاااامهإءااوةجرلاو(امعوة جر “ىش لكتعسو )لاح ف وذحلا!ذهوانرنوا وقى أ(انير (َ

 زيرقاا ىلع نيبوصنماج رخو إءلاوةج-رلا بح اص ىلا لعفلادنسأ نابهلص أ نعمالكلا ليز أن كلو كلعو كنج ر'ىش لكمتلا
 ةبوتل ا مهنه تاع نثانلا ىأ ؛ نمؤملاةروس ١) (اونان نيدلل -# 5١+ رق»- رفغان) زمااو ةجرلابدفص وىفةغلابه

 مءلاوةجرلا ركاذ ,تشانتل

 قيرط ىأ(كليبساوءبتاو)
 مهةو)هيلاتوعدىذلاىدبلا

 محدعو قلازندع تانح

 قنم (معابأ نم ملص نهو

 0 :ط ةسضصأ صومه
 م-مدعو ىتوا مهلخداوىف

 نم 3 ند ثدعوو

 مدعو ىنسملاو مماإبأ

 كناممايرذو مهجاوزأو)
 ىأ ( مكحلا زيزملاتنأ

 تلو لفيالىذلا كلما
 لعفتال كن نعو ككلم مم

 كفل نانا اخ

 ىأ(تاابساامهقو) كدعوب

 باذعوهوت اسااءازح
 تاايشلا" قت "عمو )زانلا
 غأ (كلذوهتح ردقفدئمو

 ميظعلازوفلا وه)باذعلا مفر

 لكتمسو ) انيراي (انبز)
 ”ىث لكت الم (ةجر“ىش

 ا ملاع (انعو) ةمن

 ) اونا ن دال رفغاف (ّ 0

 (كلدس اوءبئاو)كرمشلا نم

 ادع قوز مالخالا كت

 باذع مهنعمفدا ( ميجا

 مهلخ داو )اب راي(اشب ر)راناا

 مجاوزأو مئابآ مك امل دحونم ( مل“ نمو ) باتكلاىف ( متدعوىتاا ) نيحلاصلاو هابالان دعم ( ندع تانج
 ةمايقلاموب باذع ينءعفدا (تاسسلاءهقو ) كئاضقو ءاسعأ ىف( مكحلا)كناطاسو ككلمىف ( زلزفلا تنآكنا معابرذو
 نارفغلا (كلذو) هتيظعودتبيصعو هلت رفغ( هتحردقف ) ةمارقلاموب(ذئمون)باذملاهنعتعفد نمو( تآسلاق تنمو )

 اونو ةنجلاب اوزافةرفاولاةادعلا ( ميظماازوفااوه )عفدلاو



 رهاظ ءداسفو رانلا باعحال ةفص ةكئالملاةدا.س نوسركلا مهوهلوح نيفاحلاو شرءاانيلماح ىنعي ( هلوح نمو

 ة.يدحلا ىو مهفرطنوءفرب ال عوشخ مهو ش رءا تةرخدق ءسؤ روىلفسلا ضرالا قمهلج ذأ شرعا ة-ناىورو

 مال اوحوربو ته 76٠ ]هذ اودفينأ 4 نورمشملاو عبارلاءزلا )ل ةكتالملاعيجسأىلاعت هللانا
 مهل المضغ شرعلا لج

 لوح ل ةوةكتالملارثاس ىلع
 . مهفيفحو هايا مهلجو ادوجو مهلواو ةكئالملاتاقبطىلعا نوسوركلا « هلوحنمو

 هدنع مهتاكمو شرعلاىذ نم محرق نع ةيانكوا هلمهريبدتو مهظفح نع زاحم هلوح
 لالا تافص نمءانثلا ممامت هللا نو رك ذب © م ردم نوح! و ءسماداغن ىف مهطسوتو

 || جيسنلا نود مهلاح ىضتقم دخلا نال الاح دجلاو الصا مييستلا لجو مارك الاو

 أ كلذإ ةيآلا قاسموءلهال ايظعتوماضفل ارامظا ناعالاب مهنعربخا # هءنونمؤيو

 شرعلاةلجناب اراعشاو# اونمآ نيدالنورفذتسيو © هلوقدب حر صاك
 ش1

 ءامسلا لهالةلبق شرعلا نال قوةلظ اجور ون باعوةملظ باه«ورون باع باع فاأ
 مهونوس وركلا,هوهبنيقئاطلا ىنمي# هلو- نمو 9 هل وت # ضرالا لهال ةلبق ةبمكل ا نااك

 | م ةكتالا [خمي بم بل أن يعس نعورملا لوح ناد نب تجو:لاقةكقال ا تاداس

 مال نؤعيس :نششرملا

 ه نوفوطي ةكئالملا نم

 نمو نيربكم نيدالهم

 كف بقل قوعلس جاو

 اوعض ودق مايقةكتالملا نم

 نواب مهقتاوع ىلع ميدبأ
 ةئامممارونمو نوربكيو
 اوءطو دق فص فا

 مهنمام لئاعشلا ىلع .ناعالا

 الاع مع وهوالا ا

 ( روهبست) رخ الادب عشت
٠. 0 ٠. 

 ندلاوهو ادت ارب

 ءال وه لاهاضعب رهضعب ليقتسا اذانءالؤهربدي وءالؤه لبق شرءاابزوفوطي, فص ماخ |
 ١ لع اهوعضودق مهقانعأىلا ميدل مايق 8 نوءيس ممارو نمو ءالؤه ريكو ا

 نمو نوعحار كلا مهلك قل اوريك الا تنأ كريع هلاالهنلا تنأ كلحأو كمظعاام |

 دحأ معهم سيل ىرسيلا لع ىلا اوعض ودقةكلالمل نمفس تا ةئامهال ؤهوءالؤه ءارو |
 | ةممحمثنيباموماع ةثامدلث ريسم مهدحا ىحانح ليبام رخ الا هحمسلال ديم ميتالا

 |١ شرعلا لوح نيذلا ةكتالملانم لجونع هللايتنحاو ماع ةئامعب رأ هقتاعلا هنذأ |

 | دع رم ها نيمو زون نم اح نيعسو ةملظ نما ايا نيعتس وراننه ابا نيعدسإ |

 هده ممىأ (محردم# |

 مهبل نا ىلع لدي ءايلاذا

 ( هءنونمؤيو ) ةلدجلاب

 ]| نم ابامح نيعيسو رضخأ دجرب ز نم ابا نيءيسو رجأتوقاينم باع نيعيسو ضن | ةلج نايانلع 2 هندب انو

 | ىلامتهلوق #8 لجو نع هللاالا هلال امودربنم اباه نيعيسو ءامنم ايام نيعبسو ملأ
 | فارتءالاوه دسمهلاو هلالج قيليالاع ىلاعت هللانوهزني ىأ# ممر دمح نوصس ف |

 | الو هلكيرشال دحاودناب نوقدصإ ىأ « هنونمؤيو ط قالطالا ىلع متنملا وهدلإب | فرش راهظانونموءءدمحت
 | نوكيالو هءنونمؤيو هلوقىلع مءردمحم نومها هلوقمدقتلقناذ« هلريظنالو هللثم أ ىغرتااوهضفو ناعالا

 : هلضفو ناعالا فرش ىلعهدنتلا هتاف تاق» هن ونمو و هلوق:داذاق ناعالادعبالا مدستلا ظ 2 ,

 05 هلوح يح شرعاا

 نوحم-! ئذلا ةكئ الملا

 ريغ هاد الاف ص واك هيف

 امو كلذل جولس دج

 مهلوس ريخلا لامعا بقع

 : مهفصو هلاكو هلاجو هلالح بوح مع امم لح وع هللا ناك املو هيفس.عرتلاو

 ّْ مهللا كناحمب نولوش مهم رأ ةساه شرملاة لج بشوح ن رهشلاق هءناعالاب

 5 كلدكدمحو مهللا كيامتنولوشب مهتم ةطأو ٍِ لعرمب كح ىلعدجلا كال كدمحو 1

 "1 0 2 | ناباف اونمآ نيدلانم ناك
 ندلل نورفغتسو ِِ مدآ ى بو.ذنور ماكو لاق كيردق دمب كوفع ىلع ندا 1 اعالال 77
 0 2 - 6 دقو ناع الا لمضو كلد
 | 11ر2 لراقم ةكفاللا نم ازاففتنمالا أذهلت مهلةرفتلا لات شنوا « اونا 3 - :
 ١ هال هلوقق تءانتلا ىعور

 6( لجن ) ىلعليلد هيفو مهلاح لثمن نورفغتسووهينونمؤيو ليقهب 6(ونمآ نيدلل نورفغتسيو) هب نونّؤيو
 ظ نكام الاو سانحالا تدعاس ناوةقفشلاو ةيعصنل | ىلا'ىش ىعدا 3 بحي ناع الاى كارتشالانا

 ظ ( نورفختسيو )هلل نونمؤي مهو ( هنونمؤيو).مرمسأب ( مءردمحم نوحي ) ةكئالملام ( دوس رفا ) ةلخخا

 نولوشو نآرقلاومالسا|هيلع دمحم (او:هآنيذللا)نوعد
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 يم رهظم (ممدخاذ) ناعالاهءاولطبمأ ( ق-حلا هءاوضحديل ) رفكلاب ( لطابلاب | واداح و) ريسالا دحالاو ٠

 ءايلابو ( باقعزاكماكف ) ممبقامف مجذخ أ نا لسرلادخأ ةدارا ىلع مهءازج تاع هذخأ اودصق منا ىنعي صفحو

 ىقعمهق ربرش اذهو كلذ 4 نمؤملاةزوش ) 0 نوئاعتف ه1 7” 1 هدالب لع نورع مكناف نأ ا
 ن 3 0 ع تاو
 تقوس كلذددكو ةنعدلا 3 - 0 ص 0 0 )
 00 ع اوضحدبل © هل ةققحالاع « لطابلاب اواداحو © رسالا ىنمع ذخالا نم لتقو ا
 كك - تراي 1 54 تت م 5 0 : 2 1

 ىدمكير تاملك(اورفك أ «باتعنا تفكفو يا دخلا 6 يت عي
 الا م | « كيرةلكتقح كاذكو » بيستتهيفريرقت وهوءرثانورتو مهرايد لعن ورع مكناف |

 ِ | م 0 .

 0 ا ما )ىاشو ! لد ©« رانلا باص مهنا مهرفكل# اورفك نيذلا ىلع باذملاب هؤاضقواهديعو

 ملي عقر 1 ى ]| نعرماا نولمح يذلا » ىمملاوا ظقللا ةدازاىع ناقشالاوا لكلا لديك ةلك ع
 هن ولا كلذ ةههىءاكر 2 -- 5 257 1 َ 0-6 ١

 0 0 ٠ ||| اولطيباىأ « اوضحديل لطابلاب ظاومصاخىأ « اولداحو 9 هورسأبا ل قوهوكلسو |[
 مو هرهدلاىلع بو | 20 0 2 - 5 5

 4 2 ْ م تلزت اىأ » باقعناك فكف مهدخاف ٠9ه لسرلا هب تءاح ىذلا 7 قحلا#ب 9

 ق حلا 00 ْ نا6دلنسلا مهايا ىلاقع ناك ف كف هائعم لقو لدسرلاب هلازلاب مسا ال

 ا 1 2 1 تدحو امك ىأ 43 كير ذلك تيحو ىأ 4 تود كلذكو ١ اص[ اكلهم ١

 0 بادعلاب اندلا | هي نإ و كموقنمىأ « اورفك نيذلا لع تقح ةيذكملا ىالاىلع باذعلا ةلك ||
 دلهأ و تالذك [ 8 2 - د د ع

 مهك الها بجو ضدك ةلج لبق « شرعاا نولمحم نيذلا ف لجو نعهلوق # 4 رانلا بامحأ » مهابىأ

 ُ ىلاعت لاق 0-50 ةعبرأب ىلاعت هللا مهفدرأ ةمايقلاموب ناك اذاؤ 2 مويلا شرملا

 5 1 | 7 ا هللا ند مهر مهاضف او ةكمالملا رع مهو ةيناكدئموب مهةوفكبر سى لمحو |

 لعق ') 0 لِ 2 1 هحوولحر هحو مم كلم لكل نا تدل اف ءاحولاعوالا ةروص ىلع مهو لحوْع

 ل مم 2 ٠ ذآ : لا 5 5 03 ؟ |

 00 ورع نيذلاو ا ههحو ىلعاهنم ناحانح ةممجأ ةمبرأ مههدحاو لكلو رسن هحووروب هحوودسأ ا

 اله و د ا مالك مهل سيل ءاوهلاىق امم اوفع ناحانجو قءصيف شرعلاىلارظن نأ ةفاع |

 | دالدك مالاكتلوأ سايعنبالاقو ءام“ىلا ءاعس نيباك ميكروملا مهفالظا نيبامديسمتلاو ديمهلاو عيبستلا |
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 فقولامزليو رانا بادصا | حورلاوةكتاللا برس ودقح وبس توعالىذلا ىحلان احم تت وكمل وكالملاىذ ناس ٠ َ .٠ 0 ا - 6 .
 راصل 2 1 داثل | 1 5 . 2 5 5 ضال ع . . 11 2: - ا

 شرعلا نوام نيذلا ) | اهللت قلانم افوخ دغأ ةعباسلاءامدلا :لهأو ةمباسلا ءامعلا لعهانمانوخ دشامهو ْ
 / 0 4 00 1 ل ا

 كندا لاق لو هيلع هللا لص ىنلانع راحىورو اهات ىقتلانم افو>دشا اماتىتااو ا
 اواداحو) .ماوسرلتةمءوق لك

 لسرلا اومصاخ ( لطانلاب | ىلإ هنذأ ةمممش نيبامنأ شرعلا ةله نه كدحو نع هلا ةكفالم نه كله نع كثدخ أ نأ

 تءاحام قا كرمشااب اوللطع مل

 ءارضخ ةرهوجدنا ليقف شرعلا ةفصامأو دوادوبأ هجر أمام ةئامعبس ةريسم هقئاع |

 نيبامنا لاقدنا هدحنع هسأنع دن. رفمح ىورو اقلخ تاقولخلا ظءأنهوهو
 " ١ (ين20)لسراد | ىكي , مافن نيثالث عرسملا بطلا نافل ةيناثلا ةمئاقلا : شرعلا مث وقنم ةكاقلا
 ىلاعت هللاقاخ نم قلخ هيلا رظنينأ عيطتسيال رونلانمنول فلأ موب لكش رعلا

 ناكفكف )بيذكتاادنع ُّ . 00 ١

 فيكدعاي رظنا ( باقع نوعبسشرعلا نيبو ةعباسلا ءامسلا نيب دهام لاتوةالفف ةقلك شرعااىف اهلكءاسشالاو
 8 د اا ع و ١

 باوصأ 1 )لسرلاب (او رفكن يذلا ىلع) باذعلاب(كبرةلك ) ترحو( تقح)اذكه( كلذكو) بيذكتلا دنع مماع ىتب وقع ناك

 ةكتالالا نم ءازجأ ةرسءرهوريرسلا وهو نجرلاشىع ( شرءاانؤام<ن.ذلا ) ةرخلاىف راناالهأ (رانلا



 رفك نيذلاالاهتلا تاآ ىف لداحام)عجرملا( ريصملاديلا )انأسنوكينأزو<وكوطلا ىذلاضيأ ةفص(وهالادلاال) هيلع

 ل |. او داج ودلوق ف كلذ ل ءلد - 0 ع دقواهلر اتالاوأ نورشاوعارلاءز لا ١ اع بر دكتلاا ف مصاخام

 ' عقومرباغتوا داحتالا مهوب 0 0 ا ودا لوقو سودا و ل | لنا ةارمعلا
 لحواهدتلم حاضال اهيف

 اهيناعم طابتتساو اهلكشم

 مظعاف اء غزل لا لع كونو

 الف ) هتلاليبسف داهج
 ( دالللاق مهياقت كررغي

 ل ةقفانلا تارا

 : ناف نيعاغ نيملاس ةحمرملا
 هيلع لاق كلذلو تاءاطلا مظعا نك هنق مهعاطم عاعقو هب , غيزلا لها ثيشت مطقودش اح مث باذعلا ىلا .هسعأ 1

 ةقيقمللا ىلع هيف الادج سيل ها مه ا ةااىفالادجنا مالسلاو ةالصلا أ نا !عاذ كلذ فك نيب

 دلو مهلقتو مهايندىف مهلابقاو مهلاهما كررغيالف © داللا ف مهبلقت كررغيالف 9 || مهلبق تبذك نيذلا مالا
 نم ذا مهرفكي بيرق امم نوذوخأم مهناف ةحرملا تاراضلاب نيلاو ماشلا ١ تبذك ) لاقف تكلهأ

 00 ا نه بازحالاو حون موق مهلبق تب ذك » لاق لاك مهابق

 « مهلوسرب ف ءالؤه نم © ةما لك تمهو © دوو دامك ون موقدعب مهوبصانو
 | بيذعت نم اودارا اع هتاصا نم اودكح#بل « هوذخأل »ظاهاوسرب ”ىرقو

 | اوصل ااوهىأ«وهالاهلاال طه بحاص لغ هتدم لوطت ىذلا مامنالا لوطلا لاعأو
 ةرخآآلاىفهيلادابعلا ريصم ىأ «ريصملاهلاهريغ امفصودال ىتلاةيلادحولا تافصب
 هللا تايآ عفدىف ىأ «هتلات انآ ىف عجاحو مصاخام ىأ «لداج امج ىلات هلوق ©
 نيذلا ىلع امهدشاام ناتنآ ةيلاعلاونأ لاق © اورفك ن.ذلاالا# راكتالاو بيذكتلاب

 هلوقو اورفك نيذلاالا هللاتايآىف لداحام ىلاعت هلوق نآرقلاف نولداحم |

 ىلاعت هللا ىخز ةريره ىبأ نعو#دسب: قاقشىا باتكلاىف اوفلتخا ئيذلاناو |
 دوادوبأ ةخرشأ رفك نارماق الاه_حنا لاق ماسو هيلع هللا للص ىلا نع هنع

 هللا لور مس لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نبو رع نعو رفك نآر قلا ىف ءارملا لاقو
 هللاباتك اوبرض اذهب مكلبق ناك نه كله اعأا لاقف نورا اموق ماسو هيلع هتلاىلص |

 ١ تنذلا ع نمبثاتلاز نا بس مل ن ل كلذو اقايبنذلا نوكمف ركسلاوه ر ةعلا 2 نيلعفلا

 قمتسملا اقملا كتي لضفلا لوطلاواهمج لبقو ةبوتلاك ردصم 2000 2-0
 بف« وهلا هلاال ظاهناعحر للادةجرلاتافصب ةرومثم باذعلاةفصديحوتىفو |

 تانآ ىف لداجام # ىصاعلاو عطملا زاهف «# ريصملا هلا  هتدابع ىلع ىلكلا لابقالا 0

 ضاحداو نهطلايهف نيالا ىلع رفكلاب لوس ليزنتلا سماق تد-امل « اورفك نذلا الادتلا

 طابنتساو هدقعل 41 هيف لادحلا اماف قلا هباوضحديل لطابلاب اولداحو وتل قحلا

 احوب ) 1 موق م-هلبق
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 ام ) هبن م ملنم ريصمو
 بدكيام(هللات ايآ ىلداحب

 5 ورعنب هللادم ع نع 4 6م 2( هملاعملا هواكف هةعلم ماهجامو 3 ولوقف 4 ممالك ض ب | نا رقلاومالسإا هملع دمعت

 نيلجر تاوغأ عمسفاموب ملسو هيلع هللا ىلص هللالو_سر ىلا ترجاه لاق نما ل لهأ تاب(او رفكنينلاالا)
 لاقف بضغلا ههحوىف فرع ملسو هيلع هللا ىلس هللالوسر جرخف ةيآىفافلتخا ] ىف ساقت كررغيالف) ةكم
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 0 ا ا او تارعام كال ام
 بيدكتاب عاش لع اوهزت نتذلا رافكلا ىأ 4 0038 زحالا 722 )ىش ىلءاوسدل ميحاف
 أ ( ونءوقا)كم وقلق هلق
 ءولتقيا سابع نبا لاق 4 21 مهلو_برب 31 لك تمهو © م و موق دعب نه 3 9 ب 000 0 6 5
 5 2 2 9 رافكلا(بازحالاو) اوزاحوت

 هضعب اوبذكتالف اضمب هضمب قدصي باتكلا لزنأ اهناو ضب هضعب لجوع |
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 53 هوكلجو 2 الك 6 40 لا و)كموت كي دك 5 ملسرلااوبذك ع حوت موق دعب ند ) مهدعل نم ا
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 مهريغوىندمرسدكلاو عفلا نيبودا حو ىحنو فاحو ىلءوةزجةلامالاب هد_هبامو ) ح) © مح رلا نسر
 هناطاسب عدن كالا ( رارملا هللا نم 0 لير اذه ىأ(تاكلا ليثت) مظعالا هللا مساهنا سابع نب انعو 4
 تا الفال رف اغ )نين هوم ال ةراشبو نبأ رم همألدبد وهف بذكو هى قدصن 0 . ( ميلعلا ) لوقتم هيلعلوقش نأنإ

 قنلاىذوأ نيقزاعلا لع لضفلاىذ ( لوطلا ىذ ) نيفلاخلا ىلع ( باقمااديدش) نيمار لاةبوتلبات(بوتلا لاك
 بوثلاو بوتلاو هناا اهلاال لوشال نإ ت ًاقءلاددش هللا الادلا ١ لاق نأ بوتلا لياقو بنذلا رئاغ سا.ع نبانعو لكلا نع

 اركتو'اش رس تافصلا هذنه تفلتخا فيك تلقناف «لضنلاو ىدنلا لوطلاو عوجرلا ىو تارا
 نيلعفلا ثودح امهمدرب مل ( نم ؤااةروس مهنالناتفرءف بوتلالباقو هه[ مما ]هجح فنذلا رفاغامأ تلقءةف رعم فوصوملاو

 اصفنالاريدقت ف نوكياك 0
 00 تا ْ مد رم 0 مع | مهحسس رجم

 | شرو ةياورب مفانو احرص ر 9 5 ىئاسكلاو ةزجوا صاع نءاهلاما # ج وه
 , رامضاب بصنلاو نينكاسلا ءاقتلال كب ريعلا لع مملا مخ ىرقو نيب نيب ورع وباو |

 ليزنت 8 لاهو لمباقك ىمجعا ةنزىلعامنالواثينأتلاو فيرعتلل هفرص عندو قا
 زاجعالا نم نآرقلا ىف امل نيفصولا صيصخ لءا « مبلعلا زيزعلا هللا نم 2

 بوتلا لباقو بنذلا رفاذ 8 ةغاابلا ةمكحلاو ةلءاكلا ةردقلا ىل-ع لادلا مكحلا ا
 بيهرتلاو بيغرتلا نم هفام قيقحمل رخا تافص « لوطلا ىذ باقعلا ديدش

 صوصخم نامز اهب درب ل هناىلع ةيق.ةحاهيف ةفاضالاو هنم دوصقملا وهام ىلع ثحلاو

 سايلالان ماو جاودزالل ماللا فذ هناقع ديدشلاواهددشم باقعلا ديددشب ديراو

 عما ةدافال نيلوالا نيب واولا طاسوتو مظالل شوه الدب هدحو هلم>و لادبا وا

0 0 ٠. 
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 تاقماادب دش امو ةهماودو

 هباقع ديدش ردش قوه
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 فرامل دع نيب ةركتلا

 50+ لاسأ .اهلكناب ند

 قواولا .اخداو فاصوأ

 ىهو ةتكنل بوتلالباقو
 رن انااثلا تن ريل ملا واه
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 هتبوب ليش ناني نيدجسر
 تاءاطلا نمةعاط هل 4 ف

 ب ون ذل ا اهلمحيناو

 عماح لاق هن اك بنش ملناك

 م26 رحت عله - 0-١

 ْ هنعو مظعالا هللا مس | جامهنع هللاوخر سايع نبا لاق * نس ِه لحونع هلوق # !

 ' حاتتفا ءاحلا نك رع 0 نو محورلا لاق ٍْ ٠

 مسهانمم م لبق نانمو ديمو كلم هاهم أ حاتتنفا ميملاونانحو مكحو ىحوديج رماح ا
 ىذلا ل يقو رداقا!بلاغا!ىأ « زب زملا هللا نم باتكلا ليزن: ل نئاكو هام ىضق ىأءا ا مضب |

 ىا# بوتلا لباق و بتذلا زتاس أ ف بتذلا رئاغ# تامولملا لكب ىأ 6 ميما الشمال ا

 ديدش هل هتلاالاهلا ال لاق نمبوتلا لب اقو هتلاالا هلاال لاق ن1 بنذلا رفاغ سادع نا لاقةيوتلا ١
 .متنلاولضفلا ىذلبقو ىنفااوةعسلاى #1« لوطلا ىذل هتلاالاهلا ال لوشال نا © باقعلا ٠

 ىورو لوبقلاو ةرفغملا
 هقتفادنع هللا ىذر رعنا

 لالا رد در كغ سأ اذالحر

 اذهو عباتن هلل .ةف ماشلا

 هللامبب وهال هلاالىذلاهتباكيلادجأانأو كيلعمالسنالف ىلا ( سم 5+ اخ و اق ) رعنمبتكاهيناكل رعلاقفبارشا

 هتتأالف 5 هب ول ايه ءاعدلابهدنع ٠ نه سمأ مئايح اص دج ىتح هيل اهعفدتال هلوس ل لاقو باتكلا مو ريصملا لو ىلا ج ميحرلا نوحرلا

 هتنوت تنسحو عو زبلا نس او عزت 631 ات رف هباقعىفر .ذحو رفيزأ ارك دعودةلوقوام ورش لج ةفيخفأا

 نيطايشالاناوءأاونوكنال و ةم 1 بون ا اوعداوهوفق ووم وددسفةأازلز :كاخأ م 11 اومنصان اذكع لاقءسعأ رم خابال

 لاش وة ايقلاموب ىلا ذأ 59 وهامسوأ ا 5 ل 5 8 سا ءنبان ع هداتسابو © : ميحرلانجحرلا هللامسوإ»

 ميلعلا هل نه ال نأ ةئقن ايزي زعلا مالسلا هيلع دج ىلع( ماعلا زيز ؟ءااهللا ٠ نم) ليزنتنأ رقااادهن ا ( بات ل زثز)هب مسقأ مق

 ىلعتامنا(باقعلاديد-ث ) كرسشا|نم باننح (بوتلال ابةوراتالا هلال لاق نأ (بنذلارفاغ) نم يال نع وهب نمأ نع
 هءنمؤيال نم ىلع ىنغلااذو هن نمأ نم يلع لضفلاو نملااذ ىميىنءااو لضفلاونماىذ ( لوالا ىذ )كرشلا



 : ىلا ش رعلا لو> نه مهفوفح ه0 ريح ءادتبا ىاةياغلاءادتبال(نورمثعلاو مب ارلاء زا )نمو هوحن .٠ نيكد ىأ

 "وهل لو مع هيللاءادس لا اءاغ

 نررك اذى خءملاو ىلوالل ةدمةمواةينان لاحةلخا وهدم ناسا محردمح نو#«سب ؟ 3 9 6 | ٠
 'رهد ؛ اذ لعاونيماعلا تاحز رد ىهسمن آب راع_ثادشفو هن اذذلت هماركاوهلالخ ىف 6 وب هل | ىااممر 8 قري |١  2,ى اح 53 30 |

 رانلامهضعب 0 ل قاب مهني ىضق و 5 قات افص ىف قارغتسالاوه الوءتد>او هللاناع-نولوقب
 ع ٍُط مهلضاشت بسد ىلإ !ع مهلزا انه ىف مه ”ماقاب 34 الملا نيب وا ةنحلا ميهضغإو ا اوشا ,«ك !هنباو هنئاالا هلا

 ىغمتملا نم نوئمؤملا مه نولئاقلا قمل ىضقامىلع ىا # نيملاعلا بر هلل دخلا
 نمو < هيلع هللا ىلص ىنلا نع ا علو مهم تل مهرك ذ ىطو ةكئالملاوا مهن

 هنعو نيفاللا باو - 1 طعاو ةفايقلا موب هءاحر هنأ عطا 1 سصحزلا ةروس 1

 بواد اما رسأ ىب ةلما 01 ناك هنا مالسلا ةياع

 ةكئالملابروا لرسودو

 نودذذلتل كلذو حورلاو

 00 3) فلكل !ناوزادبنتا

 مئالاو ءايبنالا نيب ( مهني
 0 ةنللا لها نيبوا

 مولا كلذ لوز فلك 1 نال دمت دامس ال ذ هذلت ا: حبست ذهل .ةو# مرد ن رووح سا ةو) لدعلاب ) قحاب )

 0 نيملاعلاب ر تدلع ليقول لرد رانلالهأ وهنا كحاب « قام ئقلو ء زااعاابر هتلدخلا

 ١ هللدّ اهلوقىف داب َى مع 0 هللا ادا ليقو هل هللادع ومع - ني>اركش ند ا معا وش ىا

 0-2 يكف

 نيحاركشة نما له أ لو م

 | نيش اد ردت اوهاو نال راق داب متو ضرالاو تاوونلا قلغ نزلا هدأ مهل هللادعو متو اهلوخد
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 0 ًاوهدا رعلعأ ىلاعتهللاو هتكاخو يح لكّمءادب ىف هدممحت لع كلذ هينفديف مهل زانم ىف 0 دجللا هاوعدرخآ و لاقاك

 مد ةن ةكم ىهو رفاغ ةروس ىمسو نموا > ةروس ريسفن )2و ا دنا لوس رناكو نيملاعلا بر

 م2 تاياىف نولداجب نذلا ىلاعت هلوق 3 و نيتنا ريغلبق ج٠ ْ 2 7
 27 ةثامو قلاو ةلا نوامو سم ىهو اهدعب ىتلاو هللا جد ا 5-6 0

 م55 نوتسو ةثامعسو كالا ل عسناو لج- 5

 مد لثمزا لاق هنعىلاعت هللاىذر دوعسمنب هللادبعنعء افرح رجه | ا

 را ا اا
 | مي راسعا 0 رداد نوح سلا م2 ىلع طبهذا هنم بجعتو هيف ريسوه امنيبف ثسغرلاب لهجوم ١

 -- 4 اذهف لوألا ثغل ا نم تربحع لاقف تاس تايسبور رج م ١ نيسدنلا نيب 006 ىهقو )
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 مهناف لل فارساو ليئاكمو ليم اربح لبق # هتلاءاش نم الا  مهيلعاشغموا اًيماورخ |
 ىلعلدت ىهو ىرخا ةخفن «# ىرخلا هنف عفن مث ا شرعاا ةلح ىلقو دعب نوتوع . 0

 | لمتحم ىرخاو عضاو» ىف هب حرم اك ةدحاوةخفأ روصلا ىف خنثو ىلوالاب دارملا نا 0
 | بصنلابأ ىرقو نوفتو:« وأ مهروبق نع نوماق « مايق مءاذاف 8 بصنلاو عقرلا | عزفلل ىلوالا ثالثا ما ىلع

 ْ تناوحلا ىف مهراصبأ نوبلش الو هريخ نه لاح وهو © نوراغد ١ رينا نا كك رولا منو لاق

 | اهبف ماقا اع « اهبر روني ضرالا تترشاو ظ مهب لعشبام نورظتنيوا نيتوهبملاك ظ توسلا ةيناثلاو عزفف

, 3 
 ةخفنلا نا ىلع ةب الاثلدو

 توددال" كوالا نات

 ةردكلا ىقودلظ رظلا ىع اك قوقحلا رهظيو عاقباا 0 دال ارو ىاوش لدعلا ند تقرشأ او ةداعالا ةئااثلاو

 روش ( تءاتقأ( ضرالا

 قدر طب هد ع ع

 لداعلاكلملل لاقن ةراعتسالا

 ٌ اللتان َلْؤَقَأ كل ىح هلم ىف نفس وم كرمت رتل ىلات راظن ىح كلملاانأ لسا

 | ةماقلاءوبضرقب هللازا ىراخللو اسم ظفا ملسو هيلع هللاىلد هللالو_-ربوه

 | هنع هللاىخر ةريره ىلأنع ( خ > 000 هندع تاوعدا 0 نيضرالا
. | 

 ا هلع ءا_عسل لا ىوطيو ضرالا هللا ض دق ل2 مو هيلع هللا ىلص هللا لو در تعم “لاق كلدعب قاف لا تورش ا

 كاعسق امندلا ا

 | روحدد اءلا 27 ظأ لاقاك

 ةالصلا هملع لاقو نالف

 | نع هللاىلا فاضيافف سيل ىباطالا ناولس لأ لة ضرالا كولم نبأ كلما انألوشمن
 سلو نيع ههدءاتلكىوردقو فءضلاو نم لد خلا نال فنانا ةقسوم لحو

 اهفكتالو تءاجام ىلع اهقلط: نحف ف قوتاااهبءاحةفص ىهاعاةحراجلادملا ىنممان دنع |
 ةكفلالهأ تعدم اذهو ةهتأا راو الا راخالاو لاثكلا ان ليحل كح لا ىهتتو

 ٍْ هنوالت هريسفتق هءاتك ىف هسقن هيهللا فصوام لك ةنيبعنب نايق_سلاقو ةعا لاو دعنا ةفاضإ و .ةماشإ ل

 قاوفو تاوعد !|ىف نه قءصف ر رولا ىف مشن و 0 ا توكسا]و ا

 ةروسق مدق كك هللا ا نمالا ف ىلوالا ةجقنلا ئهو عر فلا لم اوتانزعأ 0 صرالا

 أ ىأ « هنن منو هدحو هللا ىندي هللاءاش نمالا نسا لاقو ءانثتسالا اذه ريسفن لغلا |

 | ممروبقن نمىأ © مانق مهاذاف © ةيناثلا ةخفنل|ىهو ىرخ ا وخل را ْ
 لاق هنعىلاعت هللا خر د 111 هللامعأ نورظتنب ىأ © نورظني » ظ ىرتالو اهلهانبب 0
 ونأ لاقاموت نوعبزأ اولق نوعب رأ نيتضفنلا نينام ىلسو هيلع هللا لص هللالو سراة | لد_علانم عاقبلل نيزأ
 [1 31119 كرو رأ اول ثيأ زيرغو ألام ارهشن نوديدألاواف" تنبأ ةرترس | 20 لسد د“ أالو
 ىلبالا ىش ناسنالا نم سيلو نقلا تينياك نوتبنيف ءام ءاعسلانه لجو ع هللا | 11

 هكيروذف هلل
: 

 | تقرشأو »>لانتالوك © ةماقلا موب قلذتا تكريهنموبنذلا تحوهودحاو مظعالا 0 0 :

 ثدحاعي زن همال ضرال ا ىلإ

 | ابق بصنو هادع امق رشي

 مح و هةدهطبسف ب زاوم

 | تايظ ماظلا مالسلاو

 ١

 3 ع
 زوج هللاهج رروصنه ونا

 1 هماادتفاض اوفقو عر

 ةفلحل نا ءاسدلا" لصفل 15 وك راس 4 لكن نيد فالدو ئا- ؟زت.ضوالا |
 : 0 2 ماد مدر حارا 12 : 0 كل 0 1 6-82 0 ا هللا تك نع مال ىلاعت

 2014 آ ءاخ ندالا ضرالاق نمو تاوع- "اقند) ه)تاذ( قءصفق) ولاد ىهو ) روصلا قف حنو ) رم

 .كلو ىلوالا ةكفتلا ف نونوعال مماف توملا كلمو لئفارساو ليماكيمو ليربج لاقنو رانلاو ة- كللاىف ند ( هللا

 هاذاف ) لاحر لإ كفل: 5 ءاوسلار 555 هك نود امه و ثعبلا رد ىهو ) ىرخ ادن فن ث) كلذدم نونوع

 ْ ارو دولا لالا | ضرإلا تقرشأو ) مهل لا ان( نو راش ) روبقلا نم(



 ءايشالا ع ْن م ميظملاناكاموءريغ ةدام ,عىلا هكوعدذاهئمظع 0 (ردق ىلا راقب 0 1 ١

 هتمظع ىلع مههبن مثءردق ق ة->هللاوردتامو لق همرظعت قحدمطظع هربد-قة ق> هسفن ىف هر دقو هتف ر عم كبل

 اذامذلكلااذسدارملاو( هي تابوطم تاوععلاو ةيقلاموب هتطق اءيج ضرالاو )لاقف لمبمملاة شرط ىلع هناغتلا :

 ةهحملا نيهلابالو ضن مقلاي باهذريع ن *ىه ريعال هلال هنك ىلع فشقوتلاو هتءظعر ب وصت 4 عو2و ها ِ ا

 هل اولعد ثرح هيظعت قد مهسفنا ىف ةهتيظعاو ردقام ه ءردققحهللا اوردقامو 0

 ةيقلا مو هتضيق ام. ضرالاو © ديدشتلاب ”ىرقو هب قيليال اع هوفصوو اكتريشا
 ماظعأا لاعثالا ةراقحو هتردق لاو هتيظع ىلع هين © هننع تايوطم تاوعسلاو'

 *ىش نوها ملاءاأ بيرت نا ىلع ةلالدؤ هتردقلا ةفانضالاب ماهوالا اهيف ريت ىلإ

 ةشرط ىلع هياغ |
 رادقملا ىهو ةضيقلا ىندع تقلطا ضيقلا نه ةرملا ةْضيقلاو لاللا ةمل تباش مهو

 ازاحم الو ةقرقح نيعلاو ةضدقلا رابتعا ريع نم ليبلاو نذيعلا

 ىلع بصنلابهتضرق ”ىئرقو ةضبق تاذ ريد_ةطوا ردصملاب ةيوشتا كلا ضوّملا ١

 نوسرالا ان ايلا نا عيتجاب ضرالا ديدتأتو مهبملاب تقوأل اسهيبشت فراظاالا
 تاومتاو لاَ - 38 تان وما ىو ةر 00 ةيدايلا ل ع 3 |

 نم لما ا 0 هدا نم هلا 0 ان 1 | نع 00 هنردق هذه ن
 00 ربخأ مد هريغدباو 3 70 ٌ

 اع اع و هيا ةهئدع .تاي وطعم ت َت اووسلاوةممقل|موههتضيق ام. ج ضرالاو # لاقف هتمظع

 هلال وسو ل ليا الع تال رس « نو رمش

 رمعقلا وعبصأ ىلع لاي او عبصأ ىلع ضرالاو عيصأ ىلعءامسلا عض هلل! نا دمحم ايلاف ماسو هيلع | ١

 8 .اعهللا ىلههللا لوس رك

 ل قاطائاط 010 أ 5
 7(. هه

 | عا
 ديدحل

 ؟ . ع 50 ع ع |0 .٠
 كومصت كلل اان | لوم عب ميص | ىلع قالا راسو عم.يص | ىلع رامالاو 1

 2 ىرتل لاو ءاملاو ةباور ىومردقّى> هللا اوردقامو لاقوماسو 1

 هدحاوت تدب ىح كوخ مشو ل هللالوسرنأ ف نهزرم من عبصأ ا

 0 ا رعنبا ع َق بهي الا هردققح هللا اوردتاموارق م هلاقيدصتو ِ ٠

 نهذخأي 2 ةفايقلا مون تاو عملا هللا ىوطب ماسو هب هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق لاذ

 كلا نيضرالا ىوطي مث نوربكملا نأ نور 0 لب أ كلمات لوقم فعأ دس ا

 هعباص ١ 7 شضبيشو هتلاانأ لوش ةياور ,قو نوربكتملا نأ نورايؤانءا كلانا لوّش مث

 ص. و هلل 5 أ لوس هاو ,ىثو نوربكتملا نبأ نورابجلان 1 كيملانأ لوق مثاهطبإو

 0201 اانسمو جت اذن تكتل شل فتح وعل

 كلل لوهسا | ىلمك ءامملا ىوطن مون لاقاك رثنلا دضوهىذلاىطا!نم تايوطملاز

: 

 ا

ْ٠ 
٠ 
ْ٠ 

ْ 

: 

 ١١ هاا
 واخ هداع قاس

1 
0 

 ا 1

 0 00 كلدلدهش سلا ةروس) ا م ا د ضدرالاب دا ركاو زايد لان

 .- نو و أذ مياظعت عز وع

 ان ضر را أ 89 ا انملل

 00 ريدا هتصقو

 ذا ضرالاوىأ لاا لع

 مون هتضبق ةعمتج تا

 ند ةر ,لا ةضرقلاوةمانقلا

 رادقملا ةضيقلاو ضدقلا

 لاشو فكلاب ضوبقملا
 رن اذكن م ةضق

 3 هلم مسا ةضرق "| ىنعم

 ا ل لكم 2 و

 هتضنق ا_هيج نوضرالاو

 ع

 تاوذىا

 نا قع يابلاو ةضق

 ىنطعا

 نوضق مدلل 4 دلع

1 
 ريح 0 نيك ص رآلا

 ةصشالا ن 00 ,امال نياعسو

 هناك 0 م 20 اولا

 لوحأ 2011 هادف هتعمل

 ابحت 0

 ناهعل لك 7 وْرَد هلل ل اوقنأك

 هدف ةناكا ايلا ا
 مث

 قءمد ر رااذ او هنالك " |ند

 لو ةضن هلأ ىدل انالر

 رادقم اما.2#نيضرالانا

 ا ه«يضيش أم

.| 

 ةدحاو فه

 هع هل وطب 1 نأ لذ خس ى

 ملك وهناوعس )اب قل مقا هال ةععقب تايئقن هع .ه تايوطم ل ليقوهنردش هنيعو عزانمالو عفادمألب كك ةضقلقو

 اك هاب هالعاامو هس طعو هب ردف دع هم كعبا ام( نوكرسشزا#
 سيسسلالل

 ءاكرسشلا نم هبأأ ف

 قدح هللا اوردقامو ) مالسالاو باتكلاو آل

 ةضشقاعم .جضرالا وز هللاهاذ> ىدوعلا فصلا نب كلامةلاةمهنهو ضرقل ا انه بلطي جات

 ريقف هللا ن نااولاق ني ذلوا 04 هللادبا لاق نيح ردوظع قدح هللا نا اومظءام( هر

 3 تاووسلاوةيقلاءو ول 0 هيض قف(

 (نوكرشياع) مغتراوأربت( ىل 1 اءعتو ( ٍّغ ومااتلا#من عةسفن هز ” (هناوهس )نب 0 هللا ىدت اتلكو ةيقلاموب هنردقب (هنيع تايواعم



 هلادياقمدل هلوك رافت نع 0 هلا لم شا لوز قاتك لاب للكو رسال ا.ه كئاوأ ١ كلذك ضالا

 كالو هلارفدتسأو دم و متلا ناهسو ربك | هللاو هتلاالادلاال اهريسفت كلبق دحااهنع ىناًابنام نامعاي لاف ضرالاو

 | اذه ىلعهلبوأتو ريدق 'ىش لك ىل ءوهو تعويم رينا هدس لطابااورهاظااورخ آلاولوالاوهوهللاب الا ةوقالو

 تأياياورغ كنيذلاوهباصأ يقتلان ماع , ماكنت نم ضرالاو تاوعكاري_خ عئافم ىهو دعك واتم د>وب تاملكلا ءاده

 و عت عاق ومات هتلاريغفأ ) كناي دما كا اعد نا 10 لقا) كور اللا كنا وأ هدرحلاو هديحوت تالكو

 يعاب كازا تساوي 08 - مم رجح ىف ول : اش 1 نورشلاوعا لأ 5 م لدالا ىلع 0 1 0

- 

 0 5217 ان لآ 07 ت1 اود رلاو 05 طظطظحوذ .مهريغنالمهب ر انقل سدو

 ىقاقعأتو ديعاوملاو لئالدلا كك كعب ديعا | هتلاريغفأ ْىأ 5 نا وادا ااه ديعأ

 ءانعهو ضارتعا ورعان

 اذهدعي راب ديعأ للارينفأ

 (نولها_لا اه 1) ناب !|

 ىحوأدتاو) هنلاد.ح وتب

 (كيق نم ن.ذلا ىلاوكيلا

 مالسلا 00 عابد , الا نم

 م اع نطبعل تكر رشأنأ)

 را ل تاع ئذلا

 00 0 هنو وز

 0 رش أنا لاقاعاو

 م-هيلا ىو او ديحوتا |

 ذأ ها_:ءمنال 0-6

 كلبق 0 1 وكلم

 ةئطوم ىلوآل امدالاو هلثم

 مال ةيئاثلاو فوذلا مسقال

 ' كهلاب نمؤن انتهلآ ضعب مسا اول رئاقو كلذ بنقغ هب هوما مهنا ىلع ةلالدلل ضا رتعا

 ىنودنعت قع هةنال دبعأ و هيلع لد اع ريغ همه ب نا لاوجو مهلو وايع طرغل

 هطؤيو ىعقلا رضحا هلوقك دبعا عفرو نا 0 ديعا نأ قىنو م هلصا ن نا ىلع

 عفانو نلسصألا 33 سو 0 يظاب ا صاح نءا 1 رثو بصنلاب ديعأ 2 5 ا

 ىا © كلبق نم" نذلا ىلاو كلا ىحوا دقاو ه اريثك فذحن 0 ةيناثلا فذ
 ا ىلع 000 نيرسا- ل6 0 نب وكنا كلع نايا تكرم 0 0 را نم ا

 .دارفاو مالا مكح ىلع راعشالاو ةرفكلا طانقاو لسرلا عمت 0 مرا 0

 قالطاو باوعلل ناير ,حالاو مسقلل ةئطوه» ىلوالا ماللاو دحاو لك رادتعاب باطآخا

 212 نركك ناو عق | مهكحرش زال مهصئاصخم ن م نوكي نا لمت طابحالا

 ا كتئاّواف رئاك وهو تي هد ْْن ءاركنم ددنرب ندو هلو هلد 2-5 أك توملاب دسقتلا

 ا هللا لب 8# بيسلا ىل.ع بدسملا فطع نه هيلع نارسملا فطعو مهلاعا تطرح ظ

 ا تالدك 0 3-5 ةأالد الولو هل هوسعا الل در © ديعاف أ

 صاصتخالا تداوم كادر ثاهفقو كبيلع ةفاعتأ 5 3 ا و 0

 ١ نبدىلا هوعد شيرق رافكنا 7 نولهاجلاامادعأ ىنوسمأت هللاربخنأ لق ©

 أ وهفءريغديءنف ةدابعا قدتملاوه هنابماقدق مطاقلا ليلدلا 500 ا 00 هئبأ |

 ا 0 كلع نطرها تكرشأ نأل كل قنم نيذلاىلاوكملا ىحوأدةاو 8 لدهاح
 هللا نالهريغ هيدارملاو ماسو هيلع هللا ىلص هللا ل لور عه باطخ ادهو 8 ريغلا لك هتع ْ

 ١ نيرسامخلا نم نئوكتاو 9 هريغا ديد, ةيفوك ريشلا نم 1 اعدتلا !يصدنس مصع لح ونعأ] ندت كد 1
 1 أ 2 كاوا رنا

 08 : 1 0-00 0 5 ' | ءاق 1 ىنال باطلا نال ىلاغت هإ ود جك ا هماعنالى امرك اننل نع نكو ديعاق هللا ل

 )ع امو 0 م رسلا ا اظ 57 0 1111 فلا 0 1 ال هربع هندأ رااومالسلا

 تدبعنالد 1 1 ام 0 58 هلاك يااةدا مع ند هنموسعااملدر (دايعاذ هللأ لوركا ن م و ىدب م

 كف
 | ند 0

 ع 3 1

 باوملا اذهو باوملا
 ع نيباو_ل اداهمداق

 طرشلاو مسقلا ىباو-ح ؛

 هلع ا

 نأ نم كيلع هييينأام ء(نر 5 كلان 50 نك 00 وع لودفملا مدش لءحو طرمشلاف دك هل 1010 عاف

 ن واهايام ًادعأ ىل وسع 0 0 5 2:2 ند لا عج نا هل | ءاك نم 1 > ةكملعهالدعاي( لق) لع ةيوقعل انتوا

 ننوكت و)كرشلا ف (كلع نطمح ل تيكرشأأ را )كل ند ايا رقلاىف 1

 ةوبنلا نم كيلعهللا عن نأ اع (نب 5 نكو) دحو( ديعاف هللالب ) ةبوتءلاب نينو.ةملا نم(نب رساخلا نم



 : اولا ا ا امو لق هناك ( ندا نوئز<

 لاحو_هو ه“ نونز# مهالو ءوسلا مهسعال #4 هلوقلوا 0 ةاص ةييدسأل اهف

 لغو 0-0 ناعاو رشوريخ نم ©« 'ئىثلكقلاخهتل# ةزافملا نامبا فانئتساوا
 اهسعاكلعال 4 ضرالاو تاويسأادبل اقمدإ قدم :فرصتا | ىلود » كَ شلك ||

 نكمالو

 رخآلاولوالاوج ةئلإالا ةوقالولوحالوذتلارقشتباو هدمحو هللا ناعسو رك[ ||
 هللزا اذهىلع ىنءملاوريدق ”ىشثلكىلءوهو تيعو يحيريخلا هديب نطابلاورهاظلاو . ا

 ام ملكت نه ضرالاو تاوءتاريخ معتافه ىهو دحعو ام دحوب تاملكلا هذه ||

 ىجتبو هلوقب لصتم «نورسات لامه كئاوا هللاتاي باو رفك نيذلاو © هناصا

 مهلاعفا ىلع علطم دابعلا ىلع ن

 كالهفو 0 نينمؤملا حالفىف ةدمعلانإب رامشالل مظنلا رييغتو اهيلع زاع

 .,عهه هناىلع ةاالدال ضارتعا امهن هءامواوقنا نذلا

01 

 | ا -- هلاقسطت 0 صفح ريغ 0 ل يو |

 ١ ةلال د دب مع ا 0 ع ةباث 6-2 هريع 6 0

 ْ هتلاالاملاالا هريسف لاق ديلاقملا نءاسومللع 0 لص ىلا لأسوناةنعدللا ىدر نابع

 ادا رااوهللياع :واءر كلل ةيضقدم .عولاب ضار 2 اودع ولاب خرمصتت 0 اورسخ ناي نب رفاكلا

 هديعمو هديحوت تالكوا ضرالاوتاوم-لاىمايهداديتساوهتردق لئالد هللا تايب

 امىأ# ”ىش لك قااخ هللا نون ز < ,هالو © هوركملا ميصيال ىأ «ءوسلا مهسعال ب 0 ١
 ةلوكوم اهلك ءاششالاناىأ# لكو ىشلكلعوهو 8ةرخ الاوان دلا فن وكي وأ ناكوه |

 تاوعسلا نئاَرَح عئافم ىأ *« ضرالاوتاومكلا ديلاةمداؤت اهظفحم مئاقلاوهفديلا

 | زحارلالاق برهم ىس رافوه» لق ساق ريع ىلعدءلقا لق وحاتفملثمدالةماهدحاو ضرالاو

 دياقاباهقلغ لباعيملو ٠ ديرغةتوصب كيدلااهذؤرمل

 نازلا ظفاحنال ةيانكلا تابوموهو اهظفاعلو اه أ كلام لاءاهخانا ىدلار

 قزرلاو ةجرلا ا 5-1 تت وعدا أاعم ل.ةواهدع آم تكلع اء ىذلاهتتاوهاه سأربدمو

 ةرهاظلا هناب اباودحح ىأ« هللا تاي ااورفك نيذلاو# تاءنلاضرالا دءااةمو رطملاو

 ١ لجونع هاوق 8 4 نورساملامه كئلوأ هةر هايلا
 / ا

 ىثةيلع قح الفد عع نمي4ه وهف ( سه 2” | ا 3و و 1 ىش لكقل اخ هنايامم نعد

 وروؤج و اورذك نيذلاو هاب خاذودقلاخهللاف نمو تاوعسلا ىف ى لكنا ىلعهيلي ااع 2 اهيلع

 كل لكقلاخ هللا) م هريغ ن 8 زحاذا (نرن ول م مهالو 0 تاذكلاو ةلدل امميصيال(و هللا مسك 2ك

 ١ قيال اًممهل ١ ليكودب 7-72 مهل 98 ىش لكىلءعلا هو لدقك ل 1 لك

 رخآلاىف ( نورساخل امه ااوا) نآ رقلاوإسو هيلعهللا لص دمعت (هللاتاي ؟اورفك نذلاو ) تاينلا ضرالاو رطملا

 ةاوعم ىأ 90 1 م

 وهؤو القا بتدس اص

 0 م و لا لوذد |

 هسفن ىف طاصا | لمعا 1

 لعالو مسدس هنآل ةزافم

 لوالاريسفتاا ىلع مهسعالل

 ىناثلا ىلع لالا ىلع بصنلا

 صفح ربع ىنوك م,مازافع

 لعدر(ٌئد لكقااخهللا)

 لعوهو)ةيونثلاو ةلزتءملا

 ه4) ظناح( ليكو ”ىثلك

 (ضرالاو تاوء-لا دءلاقم

 طمعا كلامو_ه أ

 1 نم وعو انياظلاسا

 نازلنا ظفاح نالةبانكلا

 ىذااوه اهسأ ريدمو
 مهأو# هنمواهدلاقم كلغ

 ىهو كاملا ديلاقم كلع نالف

 دلقااهدحاو عئاسقملا

 نم اهل دحاوال لو

 ا ان ةمكلاوأ ايطذا

 انا51 ندلاو)ةس

 مه كل وأ هللا هللا

 راف

0-1 

 تاي
 هاون لصاموه(نور ماد

 ىأاوقثا ندااهللا 0و

 م-مازافع نيقتملا هدأ ىحم»

 نورسافا هاو رفكنذلاو
5 
 نوزخام واهم فنيفلكملا لاعاد ٠

 نوكيناا

' 000 
 ”ىثلكلعوهو) هذه نانا ى

 د سلا 1
 تاوعس |نيازد (ض راالاو ت
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 ىدهلاناطع أو ةيادهلهتلانقفوول نولوقي مانيد-هل هللانادهوا مهعابتالاولاق يذلا ةرفكلا كئلوأ اذكو ةلرتمملا
 قيفوتلا ,هاطعأو مهادهلب نواوقب ةلزتءملاو انقنوبلو اناذن ةياونلاو ةلالضلار ايتخا انم !ءنكلوديلا ؟ انوعدل

 ناكو ىوغو لض هطمب مل نمو ةعصعلاو قيفوتلاوهو ىدتها كلذ ىطعأ نم افطلهللادنعزا لصاحلاو اودتم مل بكل

 ”ااسدلا ىلا ةعحر(ةرك ىل ذأ را نادم اعرتنيح ل وق وأ )كلذإ هليص#نم نكم امدعب قطاهعيضتو باذملا هءارهسأ

 هيلع هللا نمدرىلب(نيرفاكلا نمتنكو تربكتساوامتب ذك ةىتايآ تارا دقي ند وملانم (نينس#لا نم ن رك

 ةيادهلا رات>انه كتنكمو لطابلا نم قحلا لبسو ةياوغلا نم ةيادهلا كل تنيو ىنايآ كنءاحدقىلإ لوش هناف

 هئعضو 0 نكلو 4 8١8 زي لطالاىلع ؛ نورشعااو عبارلاءزجلا ) قحلا رايتخاوةياوغلا ىلع

 ترث آوهوبقنعتربكتساو

 تافتشاو ىدهلا ىلهةلالخلا
 ءاحاماف هه تماامدضب
 رذعالف كلبقنه عيبضتلا
 ىريدقت تاو وشال

 موادها ناو ملا
 نرش ملاعاو تريده

 نم دال هنالهيباودملا

 ىل-عسفنلا لاوقاةياكح
 اهني نم باوملا مث اهدينرت

 مونو) باو+اىضاقااع
 اوبدك نيذلاىرت معلا

 زو الاع هوفص و( هللا ىلع
 كبرمثلا ةف اضأ ند هيلع

 تافصلا ىنوهيلادلولاو

 أدتم (مههوجو) هنع
 ىف.ةلجاوربخ (ةدوسم)
 نا لاخلا ىلع بصنلا ل

 رصيلاةيؤر نمىرت ناك

 باقلا ةيؤر نم ناكناو

 ميج ىف سيل أ) نائل ومفف
 (نيربكتمال) لزنم (ىوثم
 | تريكتساو هلوق ىل:راشاوه

 -_- حور ىمننو (هللا ىجتنو)
 » مهسعول ) ةزافملا ريسفتو هئمهدا رعوفظو هب حلف أ اذا اذكزافلاق مهحالقب (مهزافع )كرشلا نم (اوقنائذلا)

 | لمملاو ةديقعلا ىف « نينسحلانم نوكافةرك ىل نا و باذعلاىرت نيح لوقتوا # |

 | دق لب # هتحن لئاطال ام اللعتو اريح لاوقالا هذه نه ولختال هنا ىلع ةلالدللواو |
 امل هيلع هللازم در * نيرفاكلا نم تنكو تريكتساو اهب تبذكف ىتايآ كنءاح |

 ةتارقلا قرش هعدش نال هنع هلصقو ىلا ىنعم نم ىناده هللازا وأ هلوق وكت

 | دقشب للمت مث طيرفتلاب سحب هلال دوجولل قباطملا مظنااب لم دودرملا 1
 | هيقام الو ديعلا لهق ىف ىلا_هت هللا ةردق ا مسنعال وهو ةعحرلا ىنع مش ةيادهلا

 قل الاب ”ىرقو ىدملا لكف باطلتاا ربك ذتو تقرع اك ةنلا لدفلا دانتسا نه |
 | زوال اع ءوفصو ناب هللا ىلع اوبذك ىذلا ىرت ديلا مونو 8# سفنلل
 اهيلع لمااموا ةدشلا نه مهلانب اع «# ةدوسم مههوجو 8 دلولا ذااك

 ا زةكاورصلاا ةيؤر نم ىرتنارهاظلا ذالاح ةلّاو لهجلا ةملظ نم

 | وهوةعاطلاو ناعالا نع © نيريكتلل ظماقم «ىوثم منهج ف سدلأ# واولا نع

 0 9 ىجمنو ”ىرقو © وقتا نيذلاهللا ىجتنيوو كلذكنوري مال ريرش

 نوك اف ف امن هلا ىلا ةعج رىأ# ةر ل 2 اناء تاذفلاىرتنيخ لوقو أ د

 ١ لطابللءتلاوةلئاز راذعالا ناب ليوأتلا اذه ىلامتدتلا باحأ مثندحوملا ىأ# نينسحما نم
 | هللا نم تسيل تاق ىأ © ام تب ذكف ف نآ رقلا ىنمي © ىنايآ كنءاجدق ىلإ ه©ىلاءادإوةوهو
 | اوءذكن يذلا ىرتةيقلاموبو نب رفاكلا نم تنك و ف امناعالا نع تربكت ىأ © تربكس او
 انلعف انئشنا انيلا ءايشالا نولوقب نيذلامه ل. قواكيرشو ادلوهلنا اوعزىأ هللا ىلع

 | هاوسلا عاونا رئاسلا فااحم داوسوه لق 0 ةدوسم مههو>و 0 لمقتل انئشناو
 | نيذلاهللا ىجميو 8 ىلاعتهلوق # ناعالا نعى نبربكتملل ىوثم ميج سيلأ#

 '”ىرقو ةامتلاو زوفلاىلا مسدؤت ىتلا قرطلاىأ « مهتذا- ع 9* كرشلاىأ # اوقت

 8 رانلانم ةن ملا لاعالاب مهزوش مهجتاىأ مج 1 0

 00 لا نم (نينسحلا نم نوك أف )امن دلا راد ىلا ةعحر(5 ؟ىكنأو باذعلا ىزتنيح)لوقنال كلو ه(لوقتوأ)

 ١ ( نيرفاكلا نم م تنك )د راع الا ع نع( تربكتساو )لوسرلاو باتكلاب ) اعتب ذكف )ىلو-روىباتك (ىنايآ كنءاحدقىلب)

 ربْنعو هظا تان :كمئالملااولاق نيحةكفالملاو ىسعورب نعق ا ةميقلامويو ) ميد ىلعني رفاكلا عم

 1 ونا نيذلاهتناىججيو) نيرفاكال لزنم( نيربكتلل ىوثم منج ف سيل أ )ةقرص مهننعأو(ةدوسم ,ههوجو) هللادلو ىسيعو

 ظ مءاسحاو مناعا(ممتزافع) .مراوعاط ا واونمآ
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 (لوقننأ) مكتلفغطرفلًايش نوشذمتال مكتاكنولفاف من أو وعش ىأ( نورعشتال متثأو هنغب باذملا مكيتأي نأ ني
 جاجلب اما سفنالا نم ةزيقم سفن داربنا زوو 1 سفن ىهو سفنالا ضعبامدارملان ال تركذ اما(سمن)لوقنالث

 لصالا ىلءىئرسحاي ”ىرق وملكتملا ءايزم لدب فلالا( انرسحاي ) ريثكتلا دارينازوحيو مظعباذءبو ا ديدش رفكلاف
 ( هللا بن ىف ) ترام ىف اهلثم ةيردصمامو ترصق(تطرفام ىلع)هنم ضوعملاو ض وملانيب عت آلا ىلع 2 يو

 هتحانوهمث احونالفق بنح ىف انأ لا لاق بناها ب زملا وهتناركد ىف هللادبع قرح ىفوهتاذىفوأ هللا 5 ىو 1 تام

 هقح ىف نوددرب همناح 4 صزلاةروس م١ ىفوهينح قف طرفاولاق مث يي م00 زهد ب:نآطاو بال 1نيانالفونالفو . 5

 كلتاةياكلاباينماذهو )2 سل د6 حقل رك 0
 رثاو ةتغب تاّدقلا ل نمط ةعاطلا لعةظاوملاو ةبانالاك لسا وا وات
 رام ىف سعالا تبنأ اذا ا لوقت نا هل هارك © سفن لوقت نا © نول رادتف هلي © نو رعشنال

 هت ادقن ءزيحو لحرلا | ىثعالا ل رقك ريثكتالو ا سفنالا ضعب لذ اتا نال ليلقتلل

 ابضغم سأرلا ضفني ممرك ى نانا ٠ هوحي تفتهوا ميقب برو

 / «هتلابنجيف 9 ترصق « تاءرفام ىلع ظلسالا لعءايلاب"ىرقو © انرسحإي له
 ىريربلا قباسلاق هتعاطوهو هقح قىا هبناح ىف

 كرشانمثيدحاهنمودنف |

 ناك لح رلا ىصينا ىنانا ظ
 لاقوذاحالىأ للا

 قيرط ىف طرفءانعم جاحزلا عطقت كيلع ىرح ديك هل ٠ قماو بنجف هللانيقتتاما
 هلوقك ةغاابم اهف ةيانك وهو |

 جرشلا نباىلع تبرض ةبق ىف ٠ ىدنلاو ةءورملاو ةحاملا نا

 رارقالاوهديح وبن وهو هللا

 لس وهيلع هلبأ ىلص دم ةوش

 (نيرخاسلا ن1 تنكناو) || بنلا,بحاصلاوهلوق نه هيرق ىف لقو ةءاطلاك فاضم ريدقت ىلع هتاذوف لبقو

 هفكيملداتقلاق ني زهتسملا | تنك نا لعودهلهاب نيئزهتملا # نيرخاسلا نمل تنك ناو © هللارك ذ ىف ”ىرقو
 رع ىت> هلل اةعاط ميض نا ١ داشرالاب# ىناده هللاناوالوقت وأ 0 رخاساناو تطرف لاق هن اك لاخلا ىلع بصن

 كلك ناو لعواهلهأ نم ىداعملاو كرمثلا « نيقملا نم تنكل ف قحلا ىلا

 لاق هناك لالا لع بصنلا ظ نسسحالا لقو هءذخأتو هرثؤ2ن سما ركذو هيفبغرب الئلنودالا ركذو بنتختل .

 ا كاس انأو تطوف

 قرر 2 لاح ىف تطرق

 (ىنا ده هللا ن أو لوقتوأ)

 اطاذ لأ ناطعأ ىأ
 نم ؛(نئقتلا نم تنكل)

 لاق كرسألا نوقشت نذلا

 روصنموب أ مامالا مشل
 رفاكلا اذهىلاعت هتلادج ر

 نم هللا ةيادهم فيىعأ

 مث ناو دنعب نادونلا مكيأبنأ لبق نم © خوسنملاب لمعلا كرثو عمانلا عابتا

 اورداب ءانعم ليقو لون العنا ىأ ©« سفن لوةننأ © هنع نيلفاغ ىنمي «# نورعشتال

 # ارسحاي 8 سفن لو-ةتنا لاحملا اوريصتنأ فوخلبقو لوقتنا اورذحاو
 | 6 هللا بنج ىف تطرفام ىلع ف تافامىلع نزحلاو ماقتعالارسحملاو ىنزخايو ىدنايىأ

 | ىفتءيضام ىلع ليو هللاقحىفليقو هللامأ ىف لبقو هللاةعاطف ترصقام ىلعىأ |
 ١ تنكناوو» ىلاءت هللااضر ىلا ىدؤي ىذلا بناجلا ف ترصقام ىلع هانعمل قوهللاتاذ |

 هفكيمل لق نينمؤملاو هلوسربو هباتكبو هللاندب نيئزهتسملا ىأ « نيرخاسلا نمل ١
 | ىلا ىدمرأ ىأ « ىناده هللانأوا لوقتوأ م اهلهاب رم“ ىتح هللادعاط عيضنا ٠

 هلرسشلا ىأ «نيقاملا نم تنكل © هتعاطو هنيد
 - 2-0 2 - 7 م يع م

 ( ةتغب باذملا مين :آ لبق ١ ا 71007 -_ عع . اواعاو نار ير نال اولحأ نآرقلا ىن ع

 تاطرف امىلع ) انه دناي ( ان رعسحاي) ن سفن لوشنال يل ) سفن لوقت ن ذأ ( هلوزن نول ال( نورعشتال مثأو ( ةأس

 000 رلاو باتكلابنيئزْمسملا نمتنك دقو ( نيرخاسلا نا تنكناو ) هتلاةعاط نمتكرت( هللابنح ىف

 نيدحوملا نه ( نيقتلانمتنكل ) ناعالاىلنيب( ىنادع هتلانأوا)لوقتال



 نه 1١ .( نورشعلاو عبارلاءزجلا )

 لديالاهئاف را م 'انادملا مكيتأينا لبق نم هلاومل- او مكب يرى او |

 [| صالخالاوةبوتلا نعىفغتل بيذعت قبسوةبوت ريغ نمدحا لكل ةرفاملا لوصح ىلع
 , نآرقلا «ركبر نم مكللا لزنا ام نسحااوءبتاوإ# بيذعتلاب ديعولا فانو لمتلا ىف
 هلملوخوسنملانود عءانلاوا صخرلا نود متازعلاوا هنع ىهنملانود ه.رومأملاوا

 0 هد لمكفهل هلتقفال لاقتف ةبوت نمدل لهفافن نيعست 0 هللاقف ءاناذ

 ةبوتنم هللهف سفن ةئام لتق هنالاقف ملاع لج رىلعلدف ضرالا لهأ لعأن ع لأس
 هللا نو دمي اساناا,مناف اذكو اذك ضيرالا قاطن أ ةبوتلا نيبودنس لو*ين هو معن لاذ

 هيلااونوت و(مكبرملا اوسناو)
 فاصن ناك اذاىت> ققلطناف ءوس نا كضص نأىلا مجرتالو و مهعه هللا دعا ىلامث | هلاوشل و ) هلاواحاو)

 ىلا هللا ىح واذ باذاا هل) ” دامو ةجرلا هكر دام هق تود“ ا اف توملا دا قار طلا مكسأي نأ لبق نم )لمعلا

 ىدآ ةرو-ىف كيلد مهانأف امهندام اوس لاقو ىدعاس نأ دهداو فرش نا 0 ) نو رسننال 6 باذعلا

 اد! ءاو دع قفاوساقف هلوهف قدا ىلاذ نيضرالانيبام اوسدق لاقف مهني هولمسف | لوزن لبق اونودتت لل نا

 لاقلاقدنعهللا ىذرةربره ىبأنع ( ق ) ةجرلاةكئالم هتضيقف دارأىذلا ضرالاملا نس[ اوستاو ال11

 | ةياور ىو طقاريخ لمعي ملةياورؤوهسغن : لع فرس أل جر ناك ملح وهيلعهنا ىلصهلنالوسر ١ لاء( مكبر نم مكيلالزنأام
 قورذمت ىنونعملا مث قيهعرحان تحن لذا ةيثبل لاق توملا هرمص> ف لو ةنط لمع مل ا لوقلا نوءم-:نب ذلاهلوق

 | : هع د هب ىلعف تاماث 1 اا رفع ر دق نال هللاوذ عراف كلما

 - لاق تعبص كاسل اذاو تاعفف :م كف -| ١" | ال 0

 لوقب هيلع هللا ىلص هللالوسر تءمسلاو 0 كلذ هلرفتت كفاذع لاقوأ برا ل 0 7 5 5

 ناكف ده هد عل َّق رح 5 و بنذم د راك نايا نالحر 5 0-0 ىف ناك ا نم مالا رمل وداود اعلا ا أ . ١ 5 ءدبوتلا كبر

 راس دلال فذ لعاموب هدخ وةرصقا هل لوقيف [نذ ىلع ىخآلا ىري لازبال ديلا 3 ناز لاك نأ
 ةنجلا كلخدبال لاقوأ هللا كلرفغيال هللاو لاقف انقر ىلع تثمبأ ىبرو ىنلخ هللاقف

 | نمنومنع ”ال(نورمصننال مث
 5 ىلاعتو كرابتبرلا لاقف نيملاءلا بردنع اعتجاذ امهاورأ هلا ض.قف

 ةب الامذه تلزت هللا تاذع
 هباويهذا رخ الل لاقو ىجرب ةنلا لخداف بهذا بنذماللاقو ارداق ىديىفام ىلع || | 3

 دوادوبأ, ةحرخأ هترخآو ءاسد تقوأ ةملكب هللاو ملكت 0 راثالا

 كنا مدآ ناي لجو نع هللا لاق لو ملسوهءلع هللاىلص هللالوسر تءم“لاق س

 ىليسلا نانعكي ونذتغابو ءاءدأ ناي ىلابأ الو كنم ناك امىل !ءكل ت رفعىنتو> رو ىنةوعدام

 ىنتتيقا مث اياطخ ضرالا بارق ن0 ل آ1نبااي ىلابأ الو كلت رفغ ىةرفغتسا مث

 ناسا نال كلا ناغيلوت ىلمرلا حرش ةرفنم اءارقب كتينالأش ىبكرسشنال

 . لقمث هاعحأو ىشحولا ىف

 مكلالزناامزسحأ اوميتاو)
04 
 م

 هلوق 6 اهل م برات اموه فاقلا مب ضرالا بارقو اههكلنع اموه لءقو

 ىأ © هلا ولبسأو يف ةعاطااو ةبوتلاب هيلا اومجراىأ « مكبرولا اورينأو 8 لجو نع

 هنه نوعنعال ىأ « نورصنتالمث باذعلا مركسأينا ليقنم يه ديحوتلا هلاوصلخأ
 ىلع ةيألاىنممو نسح هلكدنال نآرقلا ىنمي# مكبر نم ركملا لزنأام نسحأ اوعبتاو

 عيبقلا ركذ نآرقلاىف لزنأ هاذ هتيصم» اوبنتجاو هللاةعاط اومزلا نسحلا هلاقام
 2 1 - 3 تع

 © بنتعل )
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- 
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 رهاظلا الخ ةيوتلاب هديقو يد | 1و ارتع © ك1 هللازا# 1
 ٍ هناؤههاوش لياعتلاو هي الادب كرسثي نا رفغب ال هللا ناهل وق كرشل | ادعاوف هقالط | ىلع لدو

 ١ ىدتسيام مدقتو ةرفنملادعب ةجرلاب دعولا ورصحلا ةداف اوفا ابملا ىلع 5 مي>رلا روفتلاوه

 ررض صصيو مسرتا نييضتقملا صاصتخالاوةلذلا ىلعتلالدلا نمىدابعىفامتةرفغملامومع .

 هلوقاذك واهموعىنملال ىشثحولاىفوا اونتتفاف اونتف ةعاجىف ديلولا نيدياولاو شايعىف |

 نه هل ص اخ الهنا ىصاعلا نظينا زوحمال هناىلع هببنتلا اهنم دارملا تاق نكعال كلذو |

 « صزلاةروس 0 م ا
 دعس

 اهقالطاو ةرفغملانع الضف ةجرلان ع اقلطم طونقلا نع
 منملاو ىنغتسملا هنا ىلع هتلالدل ريوتلا عضوه هلبامسأعضوو بون ذلارفغي هللا نأب هلملعتو

 ىلنوكينابحاام لاقمالسااوةالصلاهيلعدنا ىورام و عينا ديك انلاو قالطالا ىلع

 نموالأ لاقمث ةعاس تكسف كرشا نمو هللالوسراي لجر لاقف اهباهيفامو ايندللا
 سفنلا لثقو نثولادبعز هنا دمحم عزب اولاتةكحمهلهاناىورامو تارم ثالثكرشا

 لقوتازنف سفنلا انلتقو ناثوالا انديعدتو رجاهنملو فيكُف هلرفغيملل قحريفب

 « ميحرلا روفغلا وههنا امج بوثذلا رفغي هللازا هه رئابكلانم هللاركمنم نمالاو
 اماع مدقالا ىف اقالطاو ىصاعملاب ءارغا نوكي اهرهاظ ىلع ةينآلا هذه لج تلقزاف

 لاز ب اب ىتهوالا ةاصملا نم ديس (الذأ هللاةجر نم طئاقوهف كلذ دقتعا نم ناف باذعلا

 باناذاىأ اعبج بوبذلارفغي هللاناهلوق ىنمف ةجرلاو ةرفثملا لهأ نه راصو هداقع

 ىلاهت هللاةئيشع ىلا لوكوءوهف بوتبنأ لبق تامنمو هبونذ ترفغ ةبوتلا تو
 ةبوتلاف هتجروهلضش ةنحلا هلخدي مث هءونذ ردش هيذع ءاشناو هنعافعو هلرذغ ءاشناذ

 بذميهلملو اًقلطم رفغي ىلاعت هللا لملف ب واطم باتنلا ف وو دحأ طالع 1
 معا هللاو كلذدعب وفعي مث

 م2 هب هن ل قلعت د ركذ ىف لصف هجم

 ركش وهو صّق صاقاذاذ دما لغو هلا ةنع هللاوذر دوهسم نبا نع ىور

 اوفرسأ نيذلا ىدابعايلق أرق مث سانلا طنقت مل لاقف هر ىلع ماقف لالغالاو رانلا
 تلاق ديزي ثني ءامسأ نء#اعبج بونذلارفغي هللانا هللاةجرنماوطنقتال مهسفنأ ىلع

 مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا ىدابعاي لق لوقب مل-و هيلع هللاىلص هللالوسر تعم
 ثيدحلاقو ىذمرتلا دج رخأ ىلارسالو اعيج بونذلارفغي هللانا هللاةجرنماوطنقتال

 ملسو هيلع هللا للص يبلانا هنع هللاىضر ى ندلا ديمو اوعي قو تزرع

 قافةبوت هلله لأسي جرخ مئاناسأ | نيعستو ةعست لتق لجر ليئارسا ىف ناك لاق
 ةيرق تأ لجر هللاقف لأسي لعجو هلتقفال لاق ةيوت نم ىلله لاقف هلأسف ابهار
 ةكتاوامر ك0 ةكّنالم هيف نوصتخا او هردص برضف توملا ركردافاذكو اذك

 اوسدق لاق و ىدعام نأ هده أ دلئاخوا) ىبرش نا هده ىلا ىلاعت هللا ىح واذ باذعلا

 . 0 .٠

 بهار ىلع لدفلاق ملسل و ىرامعلا ظفا هلرفغف ريشب هدهىلا برقأ دحوف امهنوام

 (امج بوت ذلار فغي هللا نإ

 ةءارقىفو كرشلاالاامعوفعلاب

 رفغي ماللا هيلغ ىنلا

 ريظن و ىلا. الواء.ج بونذلا
 فوألا 0 تاالابلا

 اهابقع فاخمالو هلوقفف

 لتاق ىثحوىف تلزنلق
 نعو هنع هللاىضر ةزج

 مسوديلعهللا لس هلا لوسر

 امو امندلا ىلزا ب>اام

 وهدنا ) ةيآلا هذه اهيف

 مئاظع رتسب ( روفغلا

 فدك( 000

 بور كلا عئااظف

 امبح بونذلارفغي هللانا)

 نه با,نمل(روفغااوهدهنا

 (ميحرلا) هتلابنمآ ورفكلا
 ةبوتل ا ىلع تامنم



 مهدددا_:دلتقف كتل وأ

 قزرلامهنع الا

 نم 0 نيزسم
 د اورطق ل طس مث هللا تاذع
 مواز مهل لوقف نيذس عبس

 قزرلاطسب هتلانأ اولعب

 قيضيو( ردو ءاشي نمل

 توقلاردقىلع هلم لبقو
 موقل تايآل كلذفنا )

 الو ضباقال هناب (نونمؤي

 لق لح و نعهلل ا الا طساب
 نوكسبو ( نيذلاىدابعإب

 ىلعو ةز>و ىرصبءايلا
 اونج(مهسفن أل ءاوفرسأ) ,

 ىصاعملا ف فارسالاباهيلع

 ( اوطنقتال ) اهيف ولغلاو

 ىلع نو:لارسكيواوسأرنال

 هللاةجر نه ) ىرصبو

 مهليقنه ئيذلا باصأام

 نياش(نيزهع مهامو ١

 (اولعإ ملوأ )هللا باذعنم
 طسب هللازا ) ةكمرافك

 لاملاعس و (هاشين ل قزرلا

 ةياكك وهو ءاسي نم ىلع

 ءاشي نم ىلعرتش (ردقو)

 (كلذففنا) هنهرظنوهو
 (تايآال)ريتقتلاو ط لا ىف
 موقا ) اربعو تامال_هل

 مالسلاهيلعدمست (نونمّوي
 ىدابع اي لق:) نآرقلاو

 (مهسفنأ |ىءاوفرسأ نءذلا

 انزلاو كريشلاو رفكلاب
 2و ) هللاةرفغم نماوسأتال( هللا ةهحر نماوطنةنال) لتقلاو
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 قزرلا طسب هللا نأ اولعملو أل ى ف ا ا ©نيز 6 مهامو

 3 59 4 : / ( نورشلاوعباراءزإلا)

 ثيح «ردشو ءاشينه قزر لاطسبب هللاز اوه موا نيحاف © نرخ

 ثداوحانإ #« نونمؤي موقل تايآل كلذ ىفناوهاعبسمهلطسب مث اعبس قزرلا مهنع
 ا اعتبانجلاا وطرفا## مهسفنا ىلعاوذرسا ىذا !اىدايعاي لقط ءريغب وا طسوب هللا نماهلك

 اوطنقنال# نآرقلا ف ىعوهام ىلعنينهؤملاب هصصخم دابعلاةفاضاو ىصاعملا ف فارسالاب

 اناث هل_ضفتو الوا هترفثم نم اوسأتال « هللاةجر نم

 نا © ءاثينم ىلع ضيشو رتق ىأ :* ردقبو © ءاشي نا قزرلا مم اشد 1

 اون ةرسأ ن.ذلا ىدابعاي لق 8 ىلاعآهلوق # نوقدصيىأ «نونميموقل تايآآل كلذ ف

 . لوزت بيس ىفامهنع هللىذر سايعنبانع ىور# هللاةور نم م اوطنقنال مهسفنأ ىل !ء

 اوتأفتامرإلا اوكهتنواورثك أف اونزو اورثك أف اولتقكرمشلا له نماسان نا ًالامذه

 انريختول نسا هيلا وعدنو لوقت ىذلانا دما اولاقف لنو هلع هللا ىلص هللالوسر

 | هللالدس كئلؤاف هلوقىلا رخآ اهلا هللاعه نوءعدال نيذلاو تازنف ةر رافك انلعاملنإ

 نيذلا ىدابعإب لت تازئو اناصحا مهانزو اناعا مهكر ش لدبب لاق تانسح مهاب آيس

 لاتاضيأ سابع نءانعو ىئاسألا را هللاةجر نم اوطنقنال مهسفنأ ىلع اقرأ

 قوعدت فيك هيلا لسرافمالسالا ىلاءوعدب ىثح و ى لا مل !سوهيلع هللا لص ةلااولوسوا حب
 انأو ٍباذئلادإف عاضي اماث أ قلي ىزوأ ةلرشأ وأ لتقنمنا عزت تنأو كنيد ىلا

 اذهىثشحو لاقف الاصالع لعو نمأو با:ن مالا ىلاعت هللالزناذ هلك كلذ تلعفدق

 هك رشي ن أر فشيال هللا نا ىلاعت هللا ل زنا كلذ ريغ لهفدملع ر ردقأال ىلا دش طرش
 لرانالءأ كرفت آم ا ا ل ناب لل كاد نود ام فتإو
 ءاحق اذه م ل اا ًلعاوفرسأى دل اىدابعاب لقمه

 ديلولا ني دياؤلاوة عسر ىبأن ب شانغىف تاب آلاهذه تازن لاقام نع هللا ىذر رع نبا نعو ملساذ

 نم هللا بقال لوقن انكف اونتتفاف اوبذعو اونتفمث اولسأدق اوناك نيإملانم رفنو
 ىلاعت هللالزناو هءاونبذع باذما مهد اوكرتمث اولسأموق ادب الدعالو افرص هالؤه
 ةعبرىب أ نب شايعىلا ا ثعب ثدي هنع هللاىذر باطلا نب رع اهبتكف ةيآلا هذه

 ارق اسيا رعتا ع نعو # اورجاهو اعيج اولساذ رفنلا كئاوأىملاو دياولا نب ديلولاو
 اان نأ ىعرتل لوقو | ىر لسو هيلع هللاىلص هللال وسر با معأ رشعم انك

 تازئالف ملا عأ اواطبتالو لوسرلا اوعيطأومتااوميطأ ت ات 2 ةلورعس هوالا
 اع اراذآ ا شحاوفلاو رئاكلا لاقف انلاعأ لطسس ىذلا اذهامانلق ةيآآلا هذه
 اناراذا انكو كلذؤف لوقلان ع 00 هب "اذه ترف 0 اهنءأش غباش نم

 كونو + هلاوحر انه اب م بصير ناو هيلع انف كلذنم أيش يع باسأ نم انبامسأن ,

 اهريغو رئابكلا باكتراوهل قو مومذملءف لكفدحلا اوزواجنىأ مسفن أ ىلءاوفرسا
 هللاةجرر نه طونقلاو هللاةجر نم اًوَسأَتالىأ هللاةجرر نم اوطنقنال شحاوفلانه

 اسوس



 ىلا ارظن ةمعالوهو هتيأوأىف ريمكلا ركذاعاو ىدنع لعل عنوراةلاقاك بسكلاهودحوو ىند ماع ىلع وأ قاقعحاو ىلض
 ىلع هتينوأىذلانا ىأ اهيلاريمضلا ءجريف ةفاكال ةلوصوماعاىفام لدقو اهنم امسقو ةمعنلا نما شانمةمعن هلوقنالوتل
 امو رفكتمأ 0 كلناعهاوءالتنا 6 ةنتف ىه لبلوةناملةمعتلا نم كانا وخاملاق هس راها م )1

 ( نولبال ,هرثك أنكلو ) هتبتوأ انا قفو ىلع ةنتفوه لب ”ىرقودلجالًأدتبملا ثينأت غاسةنتف ىنعأ اننوم ربذخا نأك
 هللاركذاذاو هلوق نع ةسسف تعقو هذه توا ولان ةروسلا لوأ ايلتن تنطعو ءاقلاب 2 ًالاوده 2 بيساو 2

 هركذ ريعشا نم اعد رض ره دحأ سعاذاو ةهل لا رك نورشيتسو هللا نك نم نوربمشل ب ١ يمه لع تزاعتا ١
 ضارتءالا ىفام تلق هني وس شرا إنا ضارتءالا قح تلقناذهضارتعا ىلا نمامهنبب اموهركذد رسثدتسا نه نوب
 راكنال ديك اتميلغملا ديعولا ع ند ةبقعام م كدابع نيب م كم تنأ هلوقو هللأ نه سعاي هنر !سوديلع هللا لص لوسرلا هاد نب
 نب ذلاءالؤه» نيبو نسب مكمل براي ١ لق هناك مه هلآ نود دادشلاىف هللا ىلا مهءوجرو مهراشبتساو هزار 8

 لوانتم اوملظ نيذلل ناو وأو 2 سعزل 0 + هلوقو تنأالا - موس ا لثم كيلع نورت
 0 1 ا 8 ىه لب 00 57 0 دارمل نال زك كلو 59 الاو ةلوصوم تلمحتا ا

 ناو لق كيان 2 0 ريخلا رايتعاب ريكلا 5 0 هلق ال درو*و رك ركشإأ هل ناحتما
 الا فام نيمملاظلاءال وهل | تل ىل-ع لباد وهو 0 نوا#بال هرثكا نكلو يه ريك ذتلاب ىرقو 1
 0 90 و 2 || ةلجوا لك اهنال ٍلعىلع هتيوااعا هلوقل ءاهلا © مهلبقنم نيذلااهلاق دق ف سنجلل |
 ا 00 ا ا اوناكامدنع ىنغااف وف هموقدب ىضر وهلا هنن هموقو نوراق مهلبق نم نذل وزيت دق ىو أ

 دى يب ف |. «ادملظ_نينلاو» كاذكمهلاعاعيجناىلا !نسرتئيسلامهلامايباقمهنالةئيسءاعسو ١ قرا لأوباما ءاذجوا ها عات زج هاوبسك است آيس ياسانانلأ عامنم«نوبسكي |
 ا يد با |.« اوسك امح ايسر ميصيسأو ضيا ايل نمو نيكرشلا «ءالؤعنمإ» وتلا
 ون واولا اهيلع تفطمف مهراكا ًأنكلو»ةدلبو وناحمماو ىلاعت هللا نم جاردتسا ةمعنلا كلت ىنعي © ةنتف ىهلب 0
 ناو ورعدمقو ديز ماق | 8 نو راق ىنمي## مهلبقن م 0 هللا نم جاردتسا اهناىنمي # نوملعيال |
 1 01 ا ند هرفكلا ىنغأاف ىأ ف نويسكي اوناك ام ممع ىنغأاف 00 0 ع مع ىلع هتينوأ اعالاق أ
 | رافكدعوأ مث تاذءلاوهو اهؤازج ىأ ه# اويسكام تايسمهاصاف 8 أيش باذعلا ا

 1 7 مام 212 علا ف ياض 1 9
 بديسأ اذهفدناا ًاعلارع 1 9 ” تر 0 مه الؤه نو 0 اظ 0 5 ىلاعَت لاقفتكم |

 1 2255 تهددعتج# 2< وجم

 لوش كنا ةيدسف اهعوتو

 ةيسع اذا هللا نمدؤي درر 0

 ميةمديل نموا وما ًارعااهنبا ىلاأ اوهل | نيد رفاكلان 0 محم هافلاب“ 0 ةهنلا اًايعلا رش ةسماذاف هللأب 0 لوش مث ره

 ) مهلبق نهنيذلا 6 ىلع همن وأ اعاهإوق ىهو ةلاقملا هذه ( اهلاق دق ) ءاعلالا ىفابسهلمح ىف ناعالا ماقم هرف

 ةيلاللا متالاىف 0 11 زوحجو اهولاق مع : اكفاج نوضاردهموقو ىدنع 1 لعهتينوأ اع الات ثيح ههوقونوراق

 ا دوعلا او ام تآييباصان) اهنم نوعمجتاموايندلا عاتم نم ( نوبسكيأوناك ام ره:ءىنغأاف)اهلثمنولئاق نور

 (ءالؤ ٌوهنم لاو رف ب اول ننلاو )| شنةكي هنن ءارح 0 ودزالاةكطةعسلاءاوس روش وأ مهسكاتا

 أ( ارك اك كان مهبيصيس) كم وآ 5 1

 (مهلبق نم هنذلا)ةلاقلا هذه ىنعي (اهلاقدق) كلذ (نواعنال) هلك ( ,هرثك أ نكلو )مهل انم ركمو ةلب ( ةنتفىهلبا
 نودبعيو نوامهونولوقب( نوكيا وناك ام) هللا باذع نه مهل تلاد( فا اف)ءريغو نوراقلثم دخعاي كموت لآ
 نيذلاو)لاملانم امندلاىفاومحواواعواولاةامباذع (اوبسك ام ايس مماصأف )لالا نمنوءمجاوناك امالوهللانود ن

 لثم اواهام تاب وقع ىأ (اوبسكامتآبس مهيصيس)ةكمرافكنم (ءالؤهنم)اوكرشأ(اولل
١ 

1 



. 

 :الاااهدنع دنت رقةيآ فعأال بيسملا نا ن-ءو هقلا ىلا نيكرشلل ىنلا نمّةك اهي هذه ىلق وتاالضلا و ىدهلا نم
 ءآ لاقزا دازاف ملكتي ن الا اولاَمودنع هللا ىضر نيسملال دقن ريخأ هنا ا ليلق ناكو مخ نب عيبرلان ءواهاوس

 و) هيفىنع ءاف مضيو هرحىف هسلحن و هيلع هللا ىلص ن6 ند نك الك لاقدنا ىورو ةبآلاهذهأرت و اولعف

 هو ةيقلاموب ) هند (باذملا ءوسنمهءاودتفال ) امىلا دو_ءتءاهلا ( ه-ءم هلثمو اءء ضرالاىفام اولظ نذق

 لأ ط_ك2“ نم مهل رهظو سك م59 ]»- (نوبتحم ( نورشعلاو ميارلاءزجلا ١) اونودكي ملام هللا نم

 : ىف طق نكيملام ءاذعو

 هد نوثدحتالو م امم

 الاعأ اولءلبقو مهسوفن
 اذاف تاتسح اهوسح

 نايقس نعو تاآيس ى

 8« ةبقلا مون باذملاءوسنمدنا ارد لادم كلو اممج ضرالا ىناماولظ ن يذلا ناولو ف

 » 0 0 مهلادبو ب صالولسا نم مهل ىلك طانقاو 9 دادش دمعو

 تاس مهلادبو دع ول لاق ملأ ىف حا أمس لك ذو هلوق ريظن رهو هف ةغلامة دايز

 هب اوناكام مهل قاحو 5 موقت اه ضرع نيد مهبسكو ا مهلاعأ 8ع "امس # اولا

 نع رابخا © اناعد رض نا_فالا سم اذاذ 8 ءؤازج مهب طاحاو « نؤزبتسإ | ليولاةفاهأرقدناىروتلا

 مهضقانم نابل ءافلاب هدحو هللا ركذ اذاو هلوق ىلع فطءلاو هيف بالغرام سنجلا | لهال ليو ءايرلا لهال
  ركش نورشبتسيو هدحو هتلاركذ نء نورتمشي مهنا ىنمع ببستلا ىف مهسيكعتو | ردكتلانب دم عزجوءايرلا
 رك اورسثدتسا ند نود هرك ذ نم اًوزاش| نمءاوغد رع هم اذاو ةهلاآلا 1 هللاقف هلليقف هتومدنع

 ا ءانيطعا © انم ةمعن ءانلوخ اذا. مث ط مهيلع كلذ راكتال دكؤم ضارتعا امهنن امو
 / هوجوب ىنم لع ىلع ىا « لع ىلع هتينوااعا لاق © هب صتخم ليوخلا ناف الضفت اهايا
 امل ءاهلاو قاقحمساو ىب ىلاعت هللا نموا هقاقضت-| نم ىل امل هاطعأس ىنابوا هب_ك

 ا ىلودبب نأ ىثخ ًانافاهالتو
 مهلادبو )4 -تحأ ملام هللا نم

 أر( [تئ ترا
 اهيوسكا ىلا مهلاعأت 1
 نيح مهبسك ت تان 3
 0 ضرعت

 / نم ماقاذا هتالص حتفي !سو هيلع هللا ىلص هللاىن ناك 6 اب اع ىلاك هئاوشر

 ' ليفارساو ليئاكمو ليربج بر مهللا لاق هيالص 3 ليالا نم ماقاذا ناكتلاق لبللا |
 | نوفلتهيفاوناك اهف كدايعنيب مكمن تنأ ةداهشلاو بغا ملاع ضرالاو تاومتارطاف

 | هلوت © ىيقتم طارصمملا ءاشتنم ىدهت كنا كنذاب قللانم هن فلتخا ال ىندها ظ باقعوأ مهيلع ةيفاخ تناكو
 ءوسنم هءاودتف له طالع امج ضرالاىفام اوملظ نذلل ناولو و لجو نع ملدا مقاحو) كلذ

 اوثعب نيح مهلرهظىأ « نو._تح اونوكيملام هللانم مهلادبو ةهقلاموب باذعلا | (نُؤ ديت اع ا
 سم اذا )مزعل ءازح | مهل تدبف تانسح مهلنا اونظ ىل-قو ةرخالاو مع لزان نأ اويستخم ملام

 اذا م اناعذ اربغ ناكل

 الضفتءاننطعأىأ ( ءانلوح
 قعالاطع الذى اوخلا 3

 مهلادب اهملع اوقوعالن مائصالا ةدايعب ىلاعآ هللاىلا نوي رغتي ؛ اوناك مما قللاَو تااض

 | ىواسفىأ © اوبنك ام تآبس مهلادبو ف قي نك الط ل ا

 ا ف زم ةناوناكام مع 0 لزن ىأ ا ىلاعت هللاءامل وأ لظو 4 كرشلا نم مهلاعأ ا

 انم ةمعن ا يا انوع اذامث ان امد 8 ةددشىأ « رض ناسنالا سم اذاف
 هدنع هللادلع ريخ ىلع ليقو لهأ هلىنالع ىلامتهللا نع ىأ< لعل هيو لاق

 يو حج ص 52

 )» لب 0 ءوس نم م) مهسفنأ هاوداغأ (هباودتف ل) همم قع( (ةعمملشم واعيج ضرالاىفام)ا ا (اوزظ كادر هاو)

 ديو ) نونظي ( نوبستح 2 ملام ) هللا ب ادع نم (ىهللا نم ( مهل رهظ ) 0 0 ) تاذعاا

 تدكلاو ءاسبالاب نؤزج( نو رويس هناوتاك ام) باذع مهب لزن (م«بقاحو)مهلاعأ عفأ انك انكا ايس)مهلرهظ (مهل

 ىنمهللاهلعريخو حالص ( لع تيطعأىذلا لاملا اذه تيطعأ ) هتنوأ اعالاق اندةمعل ةمعأ )ءانادب (هانلوخ ١ 6 ء ):دشلا بكل ( (اماع د) هد طل رك جلا (ناسنالا) تاع( ا( سمها أذاف ) هنو رمكسا هناك م باّذع لاهو

 . فاد 1 ءازج ريغ

 )م اع ىلع 0 اعالاق)

| 

 ٍ ا 4 لقت توملادنع عزج ردكملان: دين 0 اويستحم ملامهتن !ند

| 

 1 قام اطعم 0



 هأ 0( لاهل ىلع نع ول هيذايالا ةعافش 0 عيطت الق اهكلام وه ئأ ( اعبج ةعافشلا هلللق ) مهلل عال 5

 ( نوعجرتديلا مثلا اهلاكل امن اك كلا نمةعافشل ودلك كلما 4 ناك اذاهنالاعمج ةعافشل ا هنلهل وقارءرقت(ضرالاو اود ١
 هللالا مويلا كلذف كلملا نوكيالف ةمايقلامون نوعجرتديلامث مويلا ضرالاو تاوملا كله 4 ءاضمهيلياع

 متهلآ همم ركذتملوركذلاب هللاد رفأ اذاىأ هدحوهلوق ىلع ىنمملارادم( هدحو هللاركذاذاو) ةرخآآلاو امندلا ف
 اذاو ةرخآلاب 0 ( سمزلا ةروس ١ نيذلابواق ) ه4 01 »تح تضبقناو ترفن ىأ( تزئم مل

 تعب( هنود نم ندع

 ملوأ مهم هيلا ذا مهلا

 (نورسشبتس مهاذا) رك طب

 1 | نو.يحم ىسع ال در * اعيج ةعافشلا هلل لق و 3 الو ردشال تاداج هنودهاشت

 اهلك ةعافشلا كلام هلا ىنعملاو مهليئات ىه نوب رقم صاختشا ءاعفشلا نا وهو هب |
 تاوعلا .كلم هل © لاقف كلذ ررق مثاج لقتس الو هنذابالا ةعافشدحا ممظتسالا|

 - 3 ووهنذ 3 دوي ل ّ 35 كي 1 ها لئازاو اعمتاكلا و ]| ٍ اى 3 0 هلع الدلك كلما ك ءالامهناذ 3 ا

 هإكبرمشال ءدحو هللاالا ] 1 * 5 ١ك
 5 65 55 1 4 ءدحو هلاك نارية حاس لا نوهح رب : هيلا |

 مجيلل ايفئهيفنال اورفث | ا
 راثتسالا لباشدقاو ا 1 1 3 : / 0 5 : ١

 1 نأ ناسمس نان 4 هناعلا ملي يىد كا ا 0 د مهنأ اماسسأ 1 دحاو لكذا زارتمثالاو | رمل 0 4 0 0 0 4 ا
 راشد: سالاو هيأ ق ةياغامهتم 1 وى ملا وى 3 1:

 قىتحارو رس هيلق ءلتغنأ 1

 0 | ةدشو ا ىف تزدعو ا تريح امل دل هللا ىلا "ىلا * ةداهشلاو ا

 داي سسا 00 مكحن تنا 8 اهلك لاوحالاب ملاعلاو ءايشالا ىلع رداقلا هناه مينتكش |]

 ضاقلالا رهظإقحاظمو ١ هيو ىنيب كح نار ذقت كدحو تناذ « نوفلتخم هن اونا
 لماعلاو ههحو مدأىف |[ 9 يشل كك اتا ام تس ق0 0
 ىف لماعلا وهركذ اذاىف |! الادحأ عفشيال ىأ © اميج ةعافشلا هلللق ف ةفصلا هذ اوناكناو متوديعت مكنا 1
 ثقو هريدتت ةأحافملازا ١١ نم ةعافشلاىف نذايوهو ةقيقطلا ىف عيفش ثااوه هنال لأ هندايعب لاغتشالا ناكف هنذاب |

 0006 | هيلامثو» ءاوسامهيف دحال كلمال ىأ «# ضرالاو تا وعسلا كلمدل © هدابعنم ءاشي |

 ١ ترفنئأ « ترثدثا هدحو هتلاركذاذاو #ىلاعتهلوق # ةرخآلا ىف ىأ « نوءجرت |
 | نونمؤيال نيذلابولق © تربكتسا لبقو ديحوتلا نع تضبقنا سابع نءالاقو |

 (| ”رهظيف هلخادىلا حورلا شبقنا هظيغودمغت مظعنم باقلا زامشا اذالبق « ةرخآلاب |
 ْ مانصألا قع 46 هن هود ند نيذلاركذاذاو 00 رغظلاو ةريغلا لم كلذرثأ هح ولا ىلع

 | اادعلاو بئلال) رهظي ىتح ارورس باقا| ل راشيتسالاو نوحرغ ىأ « نورسشدتسا مهاذا» ا

 © 1 )ةئالملا ورينا | يقول نيدالاو تاق ارا ل يف لجو نع هلوق © لاجف واع 1
 0 اوناكاهف كدابعنيب مكمن تنأ »م 1 لاكو ةرذقلا لامك 0_0 أ

 _( نوفلتخم هيف اوناكا |_مف 6 تا أسلات ا ان ع( 0 ندلاسأ نمىأ « نوفلتخ هبف | 1 ه هع -. 7 كدايمم ليب 1 رو ُ )رى 1
 .رطملا(تاوعسلا) ناز كا ةرح "آل ىفاعبج ة ةعافشلا هللادم .( ندم ك1 ا زاك )(اهج 0 كاامتنلق ) نوعي
 هللا الادلا ال ١ اولوق مهل لَك اذا( ( هدحو هللأ 0 او ١ ركلاعأبز ركزهفةر آلاف ) نوعجرتديلا مث )تام ا (ضرالاو)
 ىزمءلاوتاللا هللا ا 00 نيذلاركذاذاو)توملادع ثعب اي( ةرخ "لاب نونمؤيال نيذلا بولاق ( ترق : (تريمثا)
 قااخاي ( ضرالاو تاودكارطاذ ١ ريخلا ىلا انب دعت ىااش :مأهتلااي لق( مهالالق) مهن هيا] كاذب , ( نورشبتسي هاذا )ةانمز
 «ادارعنيب ىطقت(ةلدابعاب ركحت تنأ)دايعلا هلعام(ةداهشلاو)دابعل | نع تاغأم تيشلا ملا غانا( لم اا ملاع) ضرالاو تا
 نوفلاخم ( نوفات#) نيدلاىف ( هيف اوناكايف )ةمايقلاءوب

 اوحافهنود نم نذلاركذ
 مهللا لق )راشيتسالا تقو

 (ضرالاو تاوعسلا رطاف

 فصوب سيلو رطافايىأ
 ءارفلاو دربملا هكلوشاك ل



 سف ىرخالاو ا قرامت 0 ةاحلا سفن 2 ناسفن ناسنا لككاو 3 00 سفن

 اعشلثم عاعش امهني حوروسفن مدآ ناىف اهنع هللا وخر سابع نبانع ىورو ماناذا هةراغتىتلا ىهو زيبقلا

 1 ردو ر لستم 101ج قا ضفاتسلاا اناذاف كر علاو سفنلااب-ىتلا ىهحورلاو زيسق لاو لقعلاابس تا جلا ىه سفنلاةسمشلا|
 ورلاداع موثلانم هينا اذاف ايّورلا ىرب كلديف دس+لاىف اهعاعش قمو عدل دنع حورلا جر ,ف لاق هنع هللا, ىخذر

 الاطثلا اهنقلف لاس 0 كا رامو دقداصلا ايؤرلا هنا

 قت تاومالا حاورأو سه 0٠٠ زي ءايحالا حاورأأ نورشلاو ؛ارلاءزلا ١ ناريبح ندعسنعوةبذاك ىهف
 ظ 1 قراطتف ءادلاف

 سلا ىف مانلا ن بنقل تا رام هنعو ةليذم نم عراب هد هس > ىلا

 0 اميين ا 2 سا نع 071 .لاسرالا سدح ةياغ وهو 5 ا

 زيبقلاو لقعلا ا ىتلا سفتلا) سمثلا عامش لثم امهننب احورو اسفن مدآ نبا ىفنا || ا

 ااا 1 201 وتو توااادنع نانو ةايللاو سفلا اه ىلا حورلاو | "200 2 فت

 © تايآل» لاسرالاو كاسمالاو ىنوتلا نم 4 كلذىف نا © ءانرك ذ اممبيرق مولا |

 نادالاب اهقلعت ةيفك ىف « نوركفتب موقل # هتجر لومثو نكح نيرذق اي ىلع

 | ةداعلان م امرتعيامو اهءانش ىتفتال ةبقاب اهكاسماو توملا نيح ةيلكلاب اهنع اهيفوتو

 ١1 قو لا نيعب دب ان اهلاطراو اهرهاوظ.نعاهقوت ىف ةيكذلاو ةواقشلاو
 لق 9 هللادنع مهل مفشت 6 ءامفش هللازود نم ظ شرق ذْتا لب « اوذختا مأ ه
 ا”ةفصلا هده ىلع اوناك وو نوعفشيأ « نواقعبالو اسش نوكلعال-اوناكولوا

 اذاف ايّورلاىرب كلذبفدسملايف اهعامش قسو مونلادنع حورلا جرت بلاطىبأنب ىلع | تان
 تاومالا وءانحال | ماورأن ال يقو ةظلن م عرسال دسطاىلا حورلاتداع مونلانم هينا | "و ا 0
 ١ هللاكنسأ اهداسحأىلا عوجرلا تدارأاذاف ىلاعت هللاءاشام فرامتتف مانملاف قتلت | 0 ا ا
 |0001 11 ل اهتالج الا ءاسالا عاوزأ لئرأو :ةدع تاومآلا حاورأ ىلاعت | انراوأرت اراك
 هيلع هللاىلص هللالوسرلاق لاق هنع ىلاعت هللاىضر ةربره ىبانع (ق )اهلاحآ ده | ىلع( تايآل ) لجأ ىلا
 1 ا موقل ) هلعو هللاةردق

 كسيففراعت نا هللاءاش

 ىلا رع
 ءاضقأ لآ اهدا سحا

 أ نأ ىورو اهتايحتدم

 : مه ناك نث ءامسلا ىقمونلا

 ( دو-لاىف هلنذأ ارهاط

 ْ ملارهاط مهنه نكي لنمو

 "|| هفلخام ىزديال هناذ ءرازا ةلخادب هشارق ضفنيلف هشارف ىلا ىدحأ ىوأ اذا ملسو | ©“ 09 306
 1 اتاكد اهجراف ىسفل ت هنأ ةعفراكو يح ثعطوىبر كوساب لوش مفيلع 3 1 2 0 ١ : 10 0“ 1 0 هق نواح ( نورخفت

 - ]|[ ىفوتي هللاىلات هلوق نيب عما فيك تاقناذ ه نيحلاصلا كدايع هبظفحتاع اهظفحاف مأ ) نوربتميو مهراكف
 ّّ 0 00 ع 1 0
 1 1 كدح ًاءاحاذا ى> ىلاعت هلوقنسو توملاكلم م« انوتيلق هلوق نيب و اموم نين بشنالا سيرك دححما. ل (اودخحا

 1 ند ١ راك الل ةزمهلاو
 ندا تال اكان لات ةطاوعش قل اف ىفوتللا ا * اناسرهتفوت توملا

 نديلا رنا قع حورلا نوعر را 0 دو:حو ناوعأ تكون ملا كلملو ىلاعت هللأ

 9 قىأ #1 نوركفش موقأ تاب 5 كلذ نا 00 توملاك ءاإم أهضق موقلخلا تعليب اذا

 27 ىق نا ليقو ثعبلا ىلع لد قولا فد عل اهااسراو مئانلا نشف 0 كلذو ثعبلا :

 لسرتام لاسراو حاورالا نم م ةكعاف د حل انيردق ىلع الماد كلذ ١

 1 000 د مانصالا عي 7 ءامؤش هللا زن ود ند اود مأ 29 ىلاعت هوت ع اهتم | ةومفشيأ )ن هاقدالو

 | ىأ# نولقسيالو © ةعافشلانمىأ# ًايشنوكلع الو ةهلآآلا ىتمإ © اوناكولو ٠ أبه نوكلعال اوناكولو 14 نولقسالو » ةغافشلا نمىأ# ًاشنوكع الف ةهلآلا ىتمي «« اوناكوأوأ سبا

 2 مكنا , نودنم)اودبع(اوذختامأ)امف(نوركفتسموقل)اربعو تامالعا(تاي .آل) اسر اوهك اسما ىف( كلذ ىف نا)مولعم

 ”ىش لعن وردقبال ,هلوقب ( ًايشنوكلعال اوناكولوأ) دياي هل ( لق ) مهلاوءفشر ىكل ةهلآ( ءاعفش )ةكمرافك (هللا
 فيكف ةعافشاا (نولقعيالو) ةعافشاا نم

 هذا نود نم ) هللاز ود

 ءالؤه |ولاق ني> (مامفش (

 عفشبالو هللا دنع ان ؤاعفش

 لق) اهواخلا دحا ءدنع
 أش نوكلعال اوناك ولوا



-_ 1 20 78 .- 

 مهيلع 00 مهد_عوب ف 3 ميقم باذع هب هيلع لحيوميزذم باذعدينأ,نمنولعت 6 05
0 

 هناساوأن م زيزعزعا 000 1 .د- خوه هدم 1ع ومزعك !اذف باذعلاو ىزخلا هان اذا عال ةرح ةالاو امندل
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 || وهودقدص رعاعن وبذكم مهناف ةعدتملا ريفكتىلع هءلدتساو سنجلاو دهعلا لمت

 ْ قدصلابءاح ىذلا و» بيذكتلاب هءلوسرلا”ىحم لعام 000 صوص# هنالك 2

 ليقو# نوقتملا مهكئلوا © هلوقل نينمؤملاو لوسرلا لوانتيا سنجلل © هءىتدصو لاق

  باتكلا ىبهماني آدقلو هلوقىفاك هعبتنمو وهدارملاو سو هيلع هتلاىلص ىتااوه 1 لاو (نوتت خلا ,هكتاوأ)
 . هللاىخرركبوبا قدصملاو سو هيلع هللاىوص لوسرلاوه ىفاجلا لبتو نودتهي مهلعل ١ ىضر لع ءىو رجاحزلا

 ا يرشوا ادلو لذا عزف « هللالع بدكنءعرظأ ن أنف # ىل 1 ءاسنجتلاو لاففتا هنع كل
 مج ف سيلأ يه هيلا ةلاسرلاب ليقو 0 قيصلا ا سا لري 5

3 
3 

 هيوم تكلا عاق

 ةيور لام الةفقو داعم

 قح نيب قيم ماكاو
 ةفصنلا ل هأ لعب اك لطابو
 منح ف سيلأ ) نومعسلاوف
 مال ماع( نب رف

 اوبدكو هللا ىلعاوب ذك نيذذلا

 ن.رثاكلا ىفماللاو قدصلاب

 :ءاحىذلاو ) مهلا ةراشأ

 !لوسروح(ه.قدص وقدعلاب

 |[ قدابع ءاح سو هياع هللا ىبص هيا
 1 .٠ هيسا

 نموءايادبدا راو نمأو
1 

 ءانأ ىدوع دارا مك هب

 انام هلو هلو ة؟هموثو

 ! هب اا ىعموم

 مهلع
 ىلا لاق انو رود !انم لأ

 مت

 ٠ قدصو قدصلابءاحىذلاو # ىلامتهلوق 0000 ماقدو ةل ارم ىأ © ىوثم ا 0 هرفكىف ( ظانك )
 ْ وول هللا ىلص لوسرو» قدصلاب ءاحىذلا سا.عنءالاق هبقدص ىذلاو ىأ د َ نآ راي ( هللا ىلع 6
 لوسرد# هءىدصو ن را ءاح مالسلاو ةالصلا هيلع ليربحوه قدضلاب ل | بذكو) هبا عر لو قاخاملا هقلباس سو هلع هللا ىلص هللال وس روه هنقدصو هللا الاهلا اليءاح ا وهو اكيرشوادلو ل

 قدصو سو هيلع هللاىلص هللالوسر ىدصلاب ءاج ىذلال قو ٍلسو هيلع هللا ىلس هللا ظ أ رقلاب 0 ١
 ءاح ىذلاليقو نونمؤملا هبقدصو ليقو هنعملاعت هللاىذر ل اولادنا 1 ماكل 0
  قدصلاوهو نآرقلالهأ قدصلاب ءاحىذلا لو عابتالا هيىدصو ءاسالا قدصلاب (ىوثم مهج ىف سل (
 الني رفاكال) ماقملزنم

 1 4: نرذلا كت وإ لا ةباوتدس ندا نب صا ز دقو ةئاشأا < | <
 5 4 00 4 52 حم فاو 0 ا منو لآ ءاحىذلاو هلهءاسأو لهح

 5 نبلا 0 رفكلا(نوقتملا تتداول أ(هيقدصو)وديلعمللا وسد جوهو ديحوتلاونآ رقلاب(قدصلاب
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 5 ع 3 2 2 و
 هتمدخم ىذرب مسمأ ىردبال ريم“ وهو قش نهم هيورواعتو هةيوذاجاا

 ددحاو كيس هلدعإ ن ا عازوأ ةيلكو عاعش همه هقفر سمتلي ن“ءو هفقزر :

 ( سزاتروس 1 اتفتالو ل و «مهناو )توق ىأ ( تيم

 أ نونثامو تنام“ ىرثو وعقول دادغىفو تول ددصب لكل اناذ 85 نوتيم مناوتيمكناول ا
 1 مكب ردنع ع مل موب ُظ بيغا| ىلع بطاخملا بيلغت ىلع » م ثدحعسام هنآل

 كي رسشتلا ىف لطابلا ىلعاوناكو ديحوتلا ف قا ىلع تنك ك ناب مهيلع جمف © نومصتخت | ْ
 انت :داساتمطا لثم ل طايالا, نو رذتعي و دانءااو بيدكتلا فاول و غيلبلا وداشرالا ىف تدهن ا دا

. 

 2 :دلا مناي .ةاداع اضاب ةه سعب مادا مسالا ااا ما ليقو انءابآ انحرم |

 5: ىأ# ت هت هكا 9 ىلاءتهلوق دلع هك ؛رشال هددعو ىلاعت هللاوه ةدايعال قولان اى

 هللأ ىجبهنالوسرب نوير اوك عاهد ناوي عت ىأ © نوتيه من دو تونا

 ىاقلا 3 هنأ و صب رتلل ئعمالف هيج مهمل تواملانا ا هللاريخافهنوم مو هلع

 | مثكناو نوتيممهناو تيمكناىنعملاو م كسفنأ مكيلاوهسفن هيبن ىلا ىتليقو ىنافلاب | يونج موجز ح7

 سايع نال 15 4 نومصت م مكي ردنع ا مكنامن هو قوملادادعف م و ءاسأإ

 ا ةمايقلامو» منا تر امللاق ريد زلان. هنباديعع نء#مواظملاو ملاظلاوىلط. 3 قاما

 ا 0 3 .ناك ىذلادعب ةموصخنا ا لع 1 هللالو سراب ريبزلا لاق نومضت كبزدتعا ا 1

 ص ع نسح ثيدح لاو ىذمرتاأ هج أ ديدشل اذا صالانألاّقف متنلاق اسدلاىف

 | انيف تلزت هب كالاءد ع نأ ىرااتكو رهدلا نم ةهرباتشع امنع هللا ذر رعنبالاقو ||

 | | اشدو مصتخم فك اذلق نومصت#“ م 5 ركغغع تلا مكنا مث نيباتكلا لحهأىفو |
 ا

 ا اخي فاه اب تفرع فسسللاب صضءبمو>و ب ارسل انضعب تاو قع دداو انا: 5 دحاو ا

 ا
 ا

 متناناق اق فورسلاب ضعب ىلع انضعبدشو نيفصموب ناك الف ةموصالا هدهافدحاوانيسو |

 نووبستاع 0 ةمايقلاموب مكنات مّ ديالا مدن كلل اللا معاراو عو اذهوه | ا

 ةربرهىل 0 ) انتموصخ ذه اولاق ناثع لتقالف ناو>انمنو مصتخت فاكاولق |

 لابد 3 هيخال ةلظمءدنع ناكنملاق سو هيلع هللا لص ىنلانا ةنعهتلاىضر ا

 رد هتمذخ | لياطلد ع هاناكنا مهردالو رايد ن وكب ةلنأ 1 مويلا هللضيلف

 نع( م )هيلع تلم هيحاط تاس دخلا تاع نكيملناو هتملظم |

 هجولاو ني ىتلا ملاظملاو ءامدلا ىف ( سه ١ 9 ٠ كلذو ةايقلا لءأفتازن ةيلاعل

 وع ) نوتيم ( 3ك 0 1 معاو ( توعد ) ترم ( دابا كنا ( نآرقلا لاش

 رافكلا ءاسؤرو !سوهيلعمللا لص ىنلا ىنمي ةحمابنوملكتت ( نومصتمكبردتف

8 

 || ونأك هلمحم | 8

 تاو هنود مسوأ

 ءااموب ) بياض ا

 06 ا دحاو ايدو دحاو ار لوقن انك لاو ةناالا هده قرد يذلا نعو#ع تلت 1 ٠

 ةناجاج ف دخل لت و
 عمت هبلقو ددحاو دريهت

 ليلا ظ ال ةتوم اه لحن نه

 تار دقذنأ

 كنودق# ثيمو ثءهري 2

 هلت كدك نأ ترسو د

 7 7 .رايسل |
 «تيم كلدعن حو 0 راذز5نث |

 ريقلاىل 1٠ نهالا ت ءلاامو

 رخو
 نوص) ص

 هياع هللا ىلص هللا لوس

 توأاثا د

 صيرتلل ى عاكف 5و 0

 نعوىاقلاب 1 ىناقلا ة 59 اشو

1| 
 0 0 .٠

 هليل هيدي كك ل ةدانق

 كناىأ مكسفلأ م كلا نو

 نال ىنوملادادعق مهاياو

 ناكدق: ناكف ناك وهام

 مهاياو كنا ىأ( مكنامث)
 ىلع تبطاخ خلا ريهض تالكف

 3ع

 مع (ن 1و مات 2# مكي ردن م |

 كني 12 ١

 5 -ءدإأاق تد_محاو

 تنور د دانءااىق او ١ و

 لوشت 4 ع لئاخت ْق -

١ " .٠ 
 انءاربك وانتاداس انءط عاج تالا

 انتوغأ تاداسلا لوقتو

 نوددقأل اان ٌّو انآ ونبط انشلا

| 
 ةراره 3

 أ
 5 1 -. | 1 ا 1

 هللا ىذر ةباصأا لاق ١ مهردالن مانف سلفملاا ولاق سلفملا نمنوردتألاقؤسوهي هلع مللا لضم لوس نا ةنتس

مايصو ةالصب ةيقل موي . ْْن م ىتمأ نه سلفملا نال ة عاد ا
00 3 0 ا اذه مشدق ىنأيو و ةاكزو 

 

 برضوا ذه مد كفسواذه لام لك أ واذه فذقو
 0 ا دانس نسانهو ا لاك ,طءيفاذه

 ١
 الا هالأ ص ناٌع 3

 1 - 9 0 ١ ر انلاق ع رم مثيل اعءُتو رطف مهايا اطخ نم د هيلعام دامب لق 3 هنانسح ف 4
 ف نعءعو 0 هع ل رم 221 20052 2 تح نقلا 120 -

 9 , م وه
 هلوق ىلا ىرتالأ ل

 0 امو ملكنا مم اون



 هعاأ رتلاتاءرللا | ) 'نوكيالناب راعشالل اممةّتسه
 زوكلا ( نوقت مهاعل )

 (الجراذا (
 (نوسكاشتمءاكرش هيف) لدم

 هم هللا هب رمض

 ملتَىءو نوعز انتم

 ال-حرو )
 ةمالساذ ىنءملاو [سردصم

 هصولخاذىأ ( لجرل)
 وبأو مام اس ةكرسألا نم

 له هلاصلاخىأ ورع
 وهو ةفص ( الثمنايوتس

 و
00 

 َن

/ 
 ١

 ىوتست ل-ه ىئعملاو زيك
 امتناو امهالا- و انغاتفص

 دحاولا ىلع زيملا قرصتقا

 ءياتزا نتللا نا
 ىذلا ( هللدجلا) نيلشثم
 مهرثك أ لب ) وهالا.هلاال

 هريغ هب نوكر شيف( نولخنال
 0 را

 | عزان مع 5 ءاكرش هبفكرتشا

0 07 

 لوقوهو قوام ريغجوع

 | ىكل (نوقت مهلما)ىدسلا
 هللا مهاماع نآرقلاب اوقتن

 هقلانيب (الثم هلأ ب رش)
 هيف الحر ) لجر هبش
 تاداس ( ءاكحرش

 سي نوفلاخهم(نوسكاشتمإ)
 | هنعكلذ ىو "”ىشفباذه

 دعي رقاكلا لث اذهو

 (ال- الحرو ) ىتشةهلا

 اذهو ( لحرل ) اصلاخ

 هدحو هب ردع نهؤملا لثم

 .فالحر © دحوملاو كرمشأل « الثم هللا ْ

 مق 2 ”ىرقو نيمعفب ا نوفوكلاو سصهاع ناو عفان ارو تالحالا صخ اشدلاو أ

32 

 ا ىف ىوقتاا ىلع ىلوالا ةيآلاىف ركذتلا مضل ةمكحلاام تاقنافءبيدكتلاو رفكلا |

 رنا داهتتسا كشلا وعلايدازرملا لبق 1 ساو ميقتسملانم غلبا وهفام هجوب

 ىف هنويذاهتي مهو.دبعهلا ىعدي دحاو لك ع زاننو فالتخا مهني ءاكرش هيف كرتشادق |
 هتم دج ىضرب مهأ ىردبالءيمأىف ريم وهف هنوفادتن 0 مهل تنعاذاف نع اريم |

 ليس ىلع دمددع دحاو كلام لسد كولمت رحا لحرقو هداحاح ف 1. 1 عال | 35 د 5 4 0

 ءااج وماادارملا ليقوطق -- نذف جوع ةق ' نورشع

 نوذك ريغ لوو هل نم 00 قدر ع نيش 5 كانادقو

 | برض # ىلوالا ىلعة بتم ىرخاةلع © نوت مهلماو» هل |وادم ضءببهإصيصخخو هو
 ا ١ 21 لع اك لج رلالسالاجل رو نوسك اشتم ءاكرش

 | كراثش دبءب هيف نوعزان و دن دوب ءهن د وبعم نم دمحأو لك يد نان د دبه ذمه ْضَنَش ام ىل 1ع

 نء دحوملاو هبلق عزوتو هريمتىف ةفلتخلا مهماهه ىف هلورواعتبو هنوذاخما 0

 لاو م/ااعاخ# نب 0 5 اك امنلا اك ةلص هيف الدم م لدد الحرو دجاس ةنع اع ءريغل دأ دداول صاخع

 لح>رواذ اهنم فدحو ااهب عل ا رداصم اهتتالثو نيعلا كركم م اه

 || نايوتسي له مفنلاو رضلل نطفاهنال لحرلا صيصخنو ملام لحر كانهوىا ملاس

1 

 35 نمل

 | لحجر لثم ريدقتلاناذ نيلثملا ريمتلا نا ىلع نيفصولا ىف نايوتسيله دارملا نالوا عونلا

 تاذلاب منملاهنال ءاوس ةقيقحلا ىلع هيف هكراشيال هدا لك « هللد ل اوؤ لج رلثمو

 مهاهج طرف نمءريغهب نوكر شيف :6نوملءيال .هرثك لب و# قالطالا ىلع كلاملاو

 نابفسزءع كسحو سنأنب كلامنءكلذ ىوربو قواحمريغ لقو سبل ىذريغلقو

 ىأ «نوقت مهلعل # قوامعالو قلاخ سيل نآرقلانا نيعباتلا نم نيعبسنعةننبعنبا |

 ١ ىو لع كفوو قارعو هاذا ن ل كدا مده بيس ةلقردي الإ منه |

 ءاكرش هيف الح رالثم هللا ب رض 00 ىلاعت هلوق هنمز رتحاو هاشا هأنعع طاتخاو ا

 فااخلا قاذلا ”يسلا ىكشلاو مهقالخأةئيس نوفلتخم نوعزانتمىأ « نوسك اشتم ١
 هبف هكنرشال هلاصلاخىأ ©« لجرل املاس الجرو © فاصنالاب ىخربال سا-ال |

 كولمت لحرف نولوقتام مهل لقو ع كموقل داب برضاو ىنعملاو عز زانمالو

 دج والاح نسحأ نيدعلا ندهىأف هتاحاحىف همداخ نيعيدبسلا كلذو صالخالا
 ىلاعت هتلادبعي ىذلانمّوملاو ىتشةهل آدبعي ىذلارفاكلل ىلاعت هللاهرض لئماذهوأ انأش

 ىذلارفاكلا لاحنم ملصأو ن_حأ اد_>او اهلادبعي ىذلانهوملالاح ناكف هدحو

 نانوتبالعأ راكنا ماهفتتا اذهو « المن ايوتسي لغط ملاك لوقوع ىشتمل آد
 ندوبعملا نم هريغنود هدحاو هلك دجلاهللئأ « هتلدخلا 9 ىلاعتلاق ةفصلاو لالا ىف

 2 رم ءابالا و ةرهاظلا لئالدلاب قخلا دحالا دحاولا هتلاالادلا الدنا تناللقو

 له) هللهلعو هنيدإسأو

 2( ىأ ( ) نوال 00 لب) هللةينادحولاو هتفركشلا(هللدملا)رفاكلاو نمؤملا لايف (ال-5ه نايوتسب

 تالالدلا اه دوا ا انيبلاءده لوصح ىلع هتلدجلا ١لاق



 باذدعلاءوسو ا اعل ام ريخاف دو 5ناذعلا نم نمأ لك ) ةيقلا موب باذعلاءوس ةيحو قضيزفأ) قا

 قلي ىذلاو هملع هلاضعأ نعأ ا ههجحوأ 2 نأ بلطو هديب هليقتسا فواخلا ٠ نمانو-عقىا اذاناشنالا ناهانعم وهن مس 7

 ك4 لع ةاماحمو هلةباقو هريسغإ فو اهلا قع : ناك ىذلا ههحوبالا رانلا ق-:.نا لا الؤ هقنعىلاه اد,ةلولغم ىق د راثلأب :

 ( مهلق نم نيدلاب دك) ا نا متنك ام )لاب و( اوقوذ ) رانلاةن زخفلوقتىأ(نيلاظلا لبق ١

 مهينأي دل نأ مهلا راطعالو نويسددال ىلا ةهجلا ند ء (نورءشيال ثيح نمباذعلا مهاناذ) شيرق لبق نه /

 راغصلاو لذلا ( ىزالا 4 صزلاةروس هللا مهقاذاف ) هه 50 0 ا نتاج نود مهني

 قلاو فسخ او مسلك )
 ل 0 8 3 9 ١ رد الف هل ادار ا هسفن هد قش ةقرد هلمحي »4 ع هم . نذأ 0

 0 كلذوحو ءالجإاو ] فدحارأنا دك 3 ره نقلا انك | ٍُ 2 الا

 ٍ 0 يوم سا 7 مظلاب مهيلع اليه همضومرهاظلا عضوف مهلىا © نيماظالل قو ءرئاظنف | ئدلاةوبحلاف)هللاباذع | : نباروخ نجع © هنا موب ا هيلا هوس و هع دا
 (ربك | ةرد الا بتادعلو 11 ©« ' 2 5

 ٍ : 2 :رإا 7 1 ةهردعم دقو لاو واولاو هلابوىا 3 نويسكت منك ام اوقوذ © وهو هل لاقبام بجوملاب

 كى 5-5 بادغ '”.م 1 2 8 , 2 3 #6 5

 در 3 ا رطخلال ىلا ةهملا نم 4 نوردستاال تيجو نهبادعلا مهام ا بذك »
 - هل ااموكتم و 1ع 1

 يسملاكهارندلا !ةو.كطاىف 9 لذلا 4 ع ١طن هللا مهقاذاف ا اهم مهينأب رشلانا مهلا
 25 وز و3 م( دو 1

 نأ رقلااذهاف سانالاث رع ١
 ١ 5 ريكا 2 مهلدعملا 4 ةرح لا باذماو 17 ءالحالاو ا لتقلاو فس

 5 له ق سس 7_0

 | هب اوريتعاو كلذ اولعأ راظنااو !ءلالهانم اوناكوا © نولع اوناكول © هماودو هتدشل
 (نورك دن مهلعا لثم لك ند

 كي عا روز اوطتنل
 0 4 || هنيد سماىف رظانلا هيلا جاتحم # لثم لكن هنآزقلا اذهىف سانال انبرض دقلو ©

 ل 1 لا ( لعاهيف داقعالاو اًذهنملاح « اسبع انآرق © هءنوظعتي © نوركذتي مهلعا »

 اناسناوأالج رركذت القاع | هفالتخال 4 جوع ىذ ريغ ف وأ اس الجر ديز ىناب كاوقك ةفصاا
 حدملا لع ضن د اا دلك ا رانلا ىف ههحو ىلع ريلبق © ةيقلاموب هد م 4 باذملاءوسههجوب قت نأ

 اميقتسم ( جوعىذ ريغ ) | هنىري رفاكلاوه لبقو ههجو رانا| هسع ”ىشلواذ اسوكنم را-الاىف هءىرب لبقو ا
 دفا |يرقم اكن لعشتف مظعلا لبجلا لثم تير كنه ةرطك هقنعىفو هقنع ملا ءاديةل واغم رانا ىف يوك

 لّشملو فال_:حالاو | هنعا يفقد ّق و.طبال ههحو ع اييعهوو اهرخل هقنعوف ىهو ةرحدلا كلتىف زاثلا ا

 0 | نمآ وهنك باذعلا ءوس ههجوب قضوفأ هب .ًالاىنممو هقنعو هدبىفىلا لالغالا |
 اة مكو املابوئىأ« اماوقوذ © ةنز 1 مهل لولى أ © نيملاظالليقو © باذعاا نم (بادعلاءوسدمحوب قتننكلا) |

 1 : 1 ا اكرفك لو ىأ 46 مهلبق نم نبذلا بذك 9 ىصاعملا نم اين مدلا ف ىأ « نوبسكت
 رواجا و نيهح او ا وهو ١ ١

 8 مس :رم نونمآ نولفاغمهو ىنعي # نورعشيال ثيحنم باذعلا مهاناف © لسرلا اوبذك
 : 6 | تاذعاو 200 اق د ا هقلرهتاذاف ف باذ- ءلا |

 لراانعلا 55كلذ :3فهندع
- 0-2 12 . 

 ( نيملاظاللبقو ) ههجوب
 ا نآرقلا اذه ىف سانلل انيرضدقاو# ل رد و نع هلوق # © نولاوناكول نيك هم رخساألا :

 "لوح أني ذاك | .اوصفلا زرعأ اههصفقىأ « اسرع انآ آرق ف نوظ.تيىأ « نورك ذنب مهلعا لثم لكم
 ر ١ كى ءاطحر ع ساب ءنب انه ا ان ع ٠ اهزاءىأ6 جدخ يدر سو راعم نع ءاغللاو

 ( اوقوذ )من مايزلا مها لوقت 2011111 حبك 20 ك3

 حلاصو دوهموةدجايكموق 1 نم ) ( ل نم ءنءذلا بذك 1001 هاي ا وامعتو نول او( نوبسكتمت 0 ام)باذع

 باذع (ايندلاةوللاىف ىزالا هللامهتاذاف )4لوزتبنوللال ( نورم_كيال_ثيح نم باذعاا م هءانأف ) مهريغو بيعشألا

 (سانللا:رضدقتاو ) نواعااون وكي مل نكلو ( نوائاوناكوا ) ايندلا ىف مها ناكامت مظعأ (دإ 5 ١ دلا

 ىذريغ) ةسرعلا ةغللاىر# ىلع (اسسعانآ رقزاوظعتن كل (نورك دن مهلعل) هحو ( لثم لكن م نآ رقلا اذه ىف ) سانتال نيب

 ىذريغ لاقو دودحلاو ماكحالاضءبو ديحوتلاب بنكلا رئاسو روبزلاو ليج الاوةاروت/ تااخعديغ (جوع



 د ١ أ 14 نوريقلا تلال أ 0

 ةجرلاب © هلاك ىلا ممولق و مهدو 1 نيت و » دشااوهو طيقلا نم ه رطقا بيكرتك
 تاحمناكم.ونذهنع تنام

 اهقروةسيانلا ةرحمشل نع

 مييولقو مهد واج نيلتم)

0 

ٌْ 
 ا

 اهضراوعنم ىهىتلا ةيشللا مدقتل بواقاا ركّذو نانئيطالاو نوكسلا ىنم» نيم

 «ءاشي نمد. ىدهي هللاىده © ءاحرلاو ةيشللانم نئاكلاوا باتكلاىا © كلذ

 ةلالضلا٠ نم هحرخم « د اه٠ 000 1 نش اكد لاش ودو اف كد

 تايآ تركذاذالق ىلاعت هللارك ذا ىأ « هتلاركذ ىلا مم.ولقو مهدولج نيلتمث وه
 تنال ةجرلاو دعولا تايآ ترك ذاذاو هتلزيفناخلا دولح ترعءشقا باذعلاو دولا

 اك كانا ا هتلا
 85 ا 1

 ه1 هيج ول َط

 معلاز دمع وهج واج

 ه.هخأ نم 3 ناك اك

 ىلإ ىدعو ةريرعشقلاو

 ىلايدعتم لع ىنوم هنئحتل

 ركذ ملاك : هطالق هاك

 رصصت ةاوةضيةنم ربع ة ندا هللا

 رك ذري غنم هللاركذ ىلع

 تقيس هتجرنالةجرلا

 00 00 د ىنعملا ةقئقح لقو 7 تدككبو 26

 0 ةرجشلا نع تاحم كو 55 اعتدت ةينخ نم 93

 اذه ةداتقلاقو اوشاع لالا ملء نه لاج مهل حالاذاو اوشاط لالجلا ملاعى لا اورظن أ
 مهب لو هللارك ذب معولق نئطتو مهدولج رعشقتنا هندتلا يمن ىذلا هتلاهااوأ تمن |

 اذاهتجر ةلاصالو هضع

 الا لابلاب رطم ملهتلاركذ

 تركذوامحر افورهنوك

 م ًالوأ اهدحو دواحلا

 نال ايناث بولقلا اهتنرق
 ناكف 'بلقلاة تقلل لع

 بواقااركذ نمكتئاهركد
 باتكلاىلاةراشا (كلذ)

 هن ىلا م هللا ىدهزوهو

 نءوهوهدابع نم( ءاشي نم
 ءاد_ةهالارا_تخا مهنم رع

 ق-اخب (هللالاض,نمو )
 (داهنمدلا_ة)هفةلالضلا

 ىلاعت هللا ضر قيدصلا ركبىبأ ني. ءامسأ ىتدجلا تلقلاق ريبزلا ةوىعنب هتلادبع

 نا اهلتلقف هللادبعلاق مهدواج رعدقنو مهعأ عمدت لجوزع هللامهتناكاوناكتلاق

 ناطيشلانم هللابذوعا تلاق هيلع اشم مهدحارخ نآرقلا ماع 'ىرقذا مويلا اسان

 لاباملاقف طقاس قارعلا لها نم لحرب يم امه ملاعت هللا ىذر رم نانا ىورو ميجرلا |
 هللا ىلا ا رعنب.ا لا ةف طق_ىس هللاركذ 3 وأ ن را رقلا هيلع ”ىرقاذاهنا اولاقاده ا

 باعحأ ميدصاذه ناكام مهدحأ فوجىف لخدي ناطسشلانا رعنبالاقو طةسنامو

 نأ رقلا 0 ىرئاذا نوعرمصي ن.ذلا ريس نا دنع كاذو سو هلع هللا ىلص دمحم

 نه رنا وعلا هيلع أرقم هلدر اطساب تدب رهظ ىلع رشاش مد و اناني لاقف

 ىفالوأ اكو ذلك ترد ذمل تاقناذ قداصوهف هسفنن ىىرناف هرخآ كل هلوأ |

 انا لا هك كك رك هاذا تلق ءاجرلا ىف ايلاث بولقلا اهعم تنرقمث فوانا بناح |

 ءضا|ومو هللارك ةاذاو ةلغو لوأق دعولا تانآ ركذ قم ذولا ترعشقا نؤاقلا

 رك ذىلا)ةمحار(مجولقو)
 نآرقلا ىنعي ( كلذ هللا

 ىدب ]هللا ناس (هلنا ىده)

 نمو)هشدملا (ءاشي نم -

 لاذ ( هند نع ( هللا للضيإ

 هلي دإ دش م (داه نمع

 لبقو مهدولجفانيل ةريرعشقلابو محولة ىفهاحر ةيشدلاب اوادبتسا ةجرلاو ةفأرلا ىلع

 ثفرخاو يل ذاب ب لطم ريذلا ن نال فول !ماقمى انه كل ءاحرلا ءاقم ىف ةفغاكملانا ا

 هللا نايكأ ءاحرلا لصحاذاو داحلا هتم رءُدقا فوذخا لصحاذاو بولطع نسل

 ىأ # هللا لاضي نمو هاذي كوخ رد هبهقلاحرمشي ىذلا وه ىأ © ءاثي نم

 لجو نعهوق_ هيدر ىأ# داهنم هللاف © ةيادهلا لوبقلاف انمايس اقدبلق لمحت |

 ١ ىلا:ةيدعتلاو هيضع تةبسهتج رناوةجرلاءيصاللسانابراعشألل قالطالاو:رفءلاموعو

 أ اذا هللا لالح ءادس ىف نورايسلا نيفراعا!ضعب لاق رانلا ىلع ىل عت هلل دهم رح 0 ا

 | نآرقلا مهيلع ”ىرقاذا نولعفب ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر باحسأ ناكفيك امنع

 | هيىد, هللاىده ه8 ثيدحلا نطو ىذلا نآرقلا ىأ# كلذ 2 داحلانالو باقلا



 م يف هيلعلزت ءانو د ةبه هللا مسا |عاشا ىف( تن دلل نسحأ لزن هللا ) ا ةياوع )ني» لالخضوف كل

 ظءولاو نآلاو قد صل ىفاضعب هضعب همسي (اهاشتم) نم لاح وأ تيدا نسح أ نملذ (!اتك ) تدلل 2
 دذسع دع 0 اك سزلاة دود متقن ا( دعا نك مك كلذ ريعو 0 ةمكملاو

 7 م ثا مو -* نول دج طاع 5 900 6 2 2 /

 يل ىناتكرر كاوا تضواو ةثلاكلو 0 تنس ةنِع اع 0 انادشإ ىلا نا

 هماكحأو هلابلأو باقلا ةواسق هلباقو هتلاىلا هدنساو ردصلاح رش ركذ عانتمالاب ءالؤهو لوبقلاب |[

 ةزجىفتازن ةيآلاو رظنىنداب رظانارهظي « نيبه لالضىفكتئاوا © مهلا هدتساو |[

 باحسانا ىور نآرقلاىنمي # ثيدحلا نسحا لزن هللا 8 هدلوو بهلىباو ىلعو

 ءانبو هللامساب ءادتبالا فو تازئف انثدح هلاوااةفةله اوله (-وديلع هللاىلس هللالوسر
 « اشتم اناتنا 9 هنسح ىلع داهشتساو لزنملا مخفتو هيلا داتسالا دك هيلع ل

 ىنءملاةعحو ملغنلا بواجو زادعالا ىف هضاعبا هءاشتهماشتو هنهلاحوا نسحا نمل دب

 اياتك دي تفصو رخل[ ضان لع ىو[ ىلدم عج ىناثم ةماعلا مفانملا ىلع ةلالدلاو

 باصعاو قوىعو ماظع ناسنالاو تايآو روس نآرقاا كلوةك هلصافت رابتعاب

 هدعوو 0 وءضاوأو

 ناموهفهظعاوم وهدنعوو

 قس ةانالاماشتسهنوكل |

 نوكلال اهريغو ةرركملا

 ىن هناللقو ةءاشتمالا

 لاحاعاو لع الفةوالتلا ف

 نال ع دحأ -- 1

 00 0 1 رارهشقاو فوأالا ةدشق لدم وهو د.عولا نم هيف مم انو ل 4 ميد نوشحب

 عابسانأ رقلا لوقت كارتالا 1 انعاب ر ريع. ءارلا ةدايزب سإابلا مدالاوهو عشقلا فورح نه هب ربو هضيقن دلحلا

 تاياو روسو ساجلاو | ممشلانياي سمشلارك ةرودكو ةوسق الا اهديزنال هتلاركذإ اهعاسناف قحلا لوبقنع | اي 11 5 1 4 2 ا
 58 00 1 5 أ ةوسقالا نيرفاكلا ديزءالو هعامسدنع نينم هوما بواقنيلي نآرقلا كلذكف جاادقميو
 0 ءاوموماكح افا ا ايتام ناقل را مظعأ ةبوقعب دبع برضام رانيدنب كلاملاق

 نينا ىلع توصنموأ أ دك و كرا هيج تزن لق هي نيبم لال .كتلو أوف ةجسرلا يت عال
 000 0 ا هدلوو بها أو : 0 لبقو فاخنب دل هاب وعر قيدصلا

 ءص د. . يا | كر هللا © لجولع هلوق © لهحىبأىقو ٍمسو هيلع هللاىلص هللالوسريف ليقو
 ردد ةنانياةراتلا ةهحنم امدح نيهكول ثيدللا' ريب هنوكو نآرتلا وه © تءدطا ن١
 ١ هفابأو هلزحأو مالكلا مصفأ نم نآرقلانالف لوالااما ىنمملا ةهجنم رخآآلاو ظفللا
 | هءواسأق لكلا ف اا عونوه لب لئاسرلاو بطال نمالو رعشلا سنجنم وهسيلو

 أ "مزنم .نانك متألق قمل لنإلا يدلل نسل[ ود آرت كوك وهو نان
 تايآبو نآر قا وهمس | رابخأ ىلعو نيلوالا صصقو نينماملا رابخأ ىلع لقشم فالتنخالاو ضقانتلا نع
 )02 يتاسأ دعو ا هضءب هيشيىأ © اماشتم اباتك © رانلاو ةنلاو ديعولاو دعولا ىلعو ةريثكلا بويغلا

 0” طلعات رعقتا صالاو ديعولاَو ةعولا رك ذ هيف نأ ىأ «ىناثم «اضعبهضعب قدصيو نسحلا ىف اضعب

 دج رمشقا اذا ثيديلا | نيذلادواج هنم وف رثعثو برطضت ىأ ©« رمشقت »» ماكحالاو رابخالاو ىهلاو
 ا را 1 ناسنالا دلح ىف ثدحن ريغت ىهو ةرب رعشف م كك ىفعملاو © مجر نوحي 00

 - || ممر نودي نيذلا بولت ىأ بولقلا دواملا نم دارملا لبقو فوخلاو لجولاو ديعولا | /

 هنم) كرو ب راعضت

 (معد نوش#نيذلادواج
 ضرش اذادا+لا رءشقا لاق

 01 ماى عملاو اسدش اضيق

 هءاعصأو لهح آ وهو

 (!ا كات ) نارقلا قسمدعل ا نىسحأ (ثيدحلا نسحأ لزت هللا )نيب رف كى (نيبملالض ىف )ةفصلاءذه لهأ(كئاوأ)
 اضعءب اهضمب فيوممااورحزلاو باذمااودعولا تايآهبشتواضمباهضءدبوفءااوةرفشملاو:رصنلاو ةجرلاو دعولاتاياهبشت

 رعشقت ) رركملاشو كلذ ريغو خوسنملاو تانااوىهلاو سالاوديءوااودعولاو باذعااو ةجرلاة يآ ىنثمىنثم (ىناثم) (ٍ

 مر ) نوناخم( نود نيذلا دواج ) ديعولاو باذعلا تايآ ند عم(هنم 1



 ا 17 وان وع (ضرالا عيال دان(هكل )قادمين ةرهمل !|ىلااهنملزييءامكا نم وهف ضرالا ىف هام لكلتقو
 1 (هب جرت مث عيبانيل ة فص ضرالاىفو فراغلا ,لعوأ لاحلا ل 12 تسع 011 الاف تورم ءأاك

 : و ريمء_ثور نه هفانصأوأ ضاسوةرفصوةرجو ةرضخ نمهنائيه (هناولااغ 55 0

 اارعو تدنا|نم 6 تقلا ماطخلاو م اناق ) اماطد> 7 )هنسحو هيراضت دعب ) ارفصم هارتف 3(

 دتل(بابلالا ىلوالى ركادل) 4 © مروح عدد زرلا حا رخاو 4 نورشعلاو كثلاثلا ءز ا ل ءاملالازئاىف ) كاذىف

2 لحاف :كلسن# ْ
بعى ه 75 دال عيباب 

 9 امد تاسانا 8-2 اخو نو

 هفاتصا# هناول ولافلتعاعرزهء جرن مث #لاحلاواردصملا ىلءاهيصنق عبان :الوم.د أءامح عوب هاذا ا

 ىراحمو

 نعم ديال هنا ىلع امو

2 

 ناككلذنا 0 اح عناس

 نعال رسيدنو ردق نع

 أ حرشنفأ) ليطءئولامها

 ا هردص عسو ىأ ( هردص هللا

 | لئسو ىدتهان(مالسالل)

 ه.ذع هللا ىلص هلأ لوسر

 | اذالاقف حسشلانع سو

 | عرش |ناقلاروالا لخت

 | كلذل لهف ليتف مدفناو

 ؟لاق ةمال_ع | ةباناالا 1

 نع ىناحعلاودولحخلارادهلا

 ْ داد_ءّتس الاو رورغلاراد

 | توملا لوزن لبقتوملل
 نا(هبرنهرون ىلعوهف)

16 

 1 ند ىدهإت هردص هللا

 ( هبلئاسقف هلق ىلع عبط

 ليوف ) هلوقنال فذصف

 أ .ممواق تدادزأ هناوأ
 20 لا ةردك رهوللا ةكبش تناك اذا سفنلانا لبقو هيناع الانك مب ولقتسق 1 نما ماوس هو ا م عدا واب كار دت 429 انف
 مهر كا اسجحر

 + ىتح « مالسالا |

 12 راع وظف موايكر واءويع ىلا 1 ضرالا ىف ع ا 2 ءاملاكلذل>د ًأىأ«دكلف

 ربلا لئمهفانسأ ل يقو ضسأو رجاو رضخأا و رفصأ لثم ىأ# دنا اقلتعامرز ,هءاملاب ىأ ٍ

 ورعد ناسو نية ىلع <« هر نع روب ىلءوهف د 5 عاف هلق ىلع ىلاعت |

 | هيلع لدب(ممواقةيساقلل
2 3 1 

 كارب قاع (هللاركذ نم)

 | هللاركذ لج ان موأهللاركذ
 ا مهدنع هللاركذ اذا ع

 م ( عم م) كلذ ريغ وممسعس

 هنال هفافح متي 4 جب مث » امهر يغوةزجوةرضخ نم هتايفكو ا امهريغو ريمشورب نم

 0 بوم © ارفصم ءارتف © هتننمنع رو ناهلناح هفافح متاذا
 ]| لثمدنابو ءاوسو ءربد مب -- هم هلدبال هناي اريكذت © ىركذل كلذ ىف نا © اناتف

 "ا دعت عل مهريغ هيركذتءالذا © باياالا ىلوال» 0 امدلاةام+

 ريغ هلوقل دادعتسالا ةديدش هسنن قلح نع هي ريع رسب هنق نكك

 مالسالل لباقلا سفنال قاعتملا حورال عبنملا باقلا لع ردصلانأ ثيح نمهنع 0

 مالسلاو ةالصلا هلءدنعو قحلاىلا ءادتهالاو ةفرعملاىندي © همر نم روت ىلع وهف ©

 دولخلا رادىلا ةبانالا لاق كلذ ةمالعامو ليقف 0 ا باقلا رولا ل خد اذا

 ليوف ©8هباءلدفودحم نمربيخو هلوزن لبق توما به ًاتاورورفلا رادنءىفامتلاو

 _ ىداقلازال نم ناكم نع ن وكينان ,م غلباوهودركذ لجان م © هللا ركد نم مم ولق ةيساقلل

 . 0-0 م هج لزن وسلا ٠ نفض رالاى ٠ املك يشل لقدسجلا ف قورعلاكضرالا ف

 هي رضأ و هب ري ضخ دعي ى 07 ارتف » سبب ىأ# عيب مث » بوبحلا عاونأ رئاسو ريعشلاو
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 رانلا نم ١ قاطأ ١ لاظ ا مهسفلأ ا ورسخ نيذلا نب رساؤلا نا لق ههلوش رحزلا لاك نيبم“ | ع والاو دب لهل 1

 قال 3ع للظ مع : نمو ١ لء> ىلع هللا نا كلذو سا.ءنب لاق 6 موي ةااموبيو» ,همدخو مهج اق ىنعي# مبلهأو

 لداظ ىهو دال نم نموهل لهالاولزلا كلذ ناك ىلاعت هتلاةعاطب لع ند ةنطاقالهأو الزم نانا ل

 مه ةطبح رانلا ىأ نب رخل ىلاعت هللا ةعاطب لعن هريغأ لهالاو لزنلا كلذ ناكو رانلال + د ىلا !ام:هلئا ةيصمك :لع

 ديدش (مظعمون باذع) ||
 -. 6 1 5 ١ ا «6 رانا نم لاظ مه: وق نم ما ليد ءانارسس اوه كلذالا 0 داع نيبو هلي قرش نب

 تائاحأ لو داهمو نشا رف ىأ * للظ م 0 نمو تاقدارسو قابطأ أ

 ل ثا ن* م ا ونو ديعواذهو هللانود نم ( سم "5 اخ و اق ) (هنودنع 00 اودبعاف ىدد ا

 ةرخآلاو ايندلا ب باهي مهسفنأ اودع ( مهسفنأ اورم-خ نيذلا) نين وبغملا( نير ساخنا نا )دختاي ما( لق )لاتقااب هو هيلع ش

 ) مهل ( ةرح 00 امثدْلا باه نييلانيغلا (ني. ما نارسك اوه كلذ 107 عقلاموي ةنلا م4 اذان رهمذخ ( يللا

 ن٠ ىلالع وهو رانلانم شارف (للظ تحن نمو)رانلانم ىلالع ( رانلانملاظ .هةوفنم )ةكم دفنا

 ١ لهالا نارسخ و رانلا لود سفنل ١!/ نارسخ لبو هلزاهو ها هبسقل رسخت

 ع - .

 ديعأ هللا 0



 5 ”يال#

 لاول ل 3 5 1 0 3

 ا 1 1 اولتعا نا ىدح ةئلا ناسحالا نيطرغملل ردعال ا

 ا او ءاميالاب اود_فةاو 3 ىلا | ول ولوحت ةراقا هالجو 9 ةيسأو هللأ ضرآن 1 مهل ل ]ق٠ لأ_ىح >الا ىلع

 اعاطو مماس>!ىلااناسحا --1 عج 0-1 اودادزا ؟ ١ نورشعااو ثلاثا هزملا أ مهدالب ريغ املا مهم ر دايم 6

 5-5 4 0 : 0 ةماعا) ىرعاط ىلإ

 | ةنح ناكمل نام هده ىو ةيفاعلاو قعد | ىه اي دل ةئح اوتءدحأ نذل ةائعف ْ 9 1 ١
 ا : أ) ةقرافم ىلع ( نورااصلا

 ا

1 0 

 ا ىلارح اه.ف هنطو ىف ناسحالا ىلع رفوتلا هيلع رسسعتع نأ 6 ةعساو هللاضراو 0
 _ةرحاهموءالبلا لاةحانم ةعاطلا قاشد لع نورباصلا ىفوباعنا #دنم نك ثدح | 0 0 0 - ا "مال نا حف ١ ىقلعو ,هراشعو مجاطوأ
 ا ا ا ١ 1 00 صضلأ عر ءرم اهريق
 1 ثيدحلافو باسحلا باد هيلاىدتهيال ارح ا# باس>ريذب مهرجا تاهل ناطوالا ْ ص 12 د دي

 ' روجأ اهب نوقويف ياو ةقدصلاو ةالصلا لحال ةمايقلا موب نيزاوملا بصتت هلآ | ا
 الا ىف ةفاعلا لها ىنتىتح اس رجالا مهيلغ بصي لب ءالزا لهال بسنت الو | دين مهرجأ)ادانفزأو
 ترا تأ للف 0 لضفلا نم ءالبلا لوادي بهذ مم ضيراقملا ضر مهداسحا نأ | سايع نبانع ) باسح

 « نيلسملا لوا نوكأ نثال تيماو هل ادحوم « نيدلا هل اصاخم هتلادبعانا | ىدتميال امهنع هقلاىضر
 | لا بست نال ةرش الاو اينالا ف مهمانقم نوكأ نا لال كلذ. تاو || 2رياسملا تاني ا
 مهنيدب ناد نمو شيرق نه هلل ههجو !سا نه لوا هنالوا صالخالاب نيدلا ىف | مجالا نملاحوهو فرعي
 ضالخألاب ةنورقملا ةداسلاناب راعشالاو ةلءلاب هدسقتت لوالا ىناثلا ةرباثملا فطعلاو | ترمى نا لق ) ارفوم أ
 1 ى ةشلا ل ةيرياما ةضعتاشنا يماني موي نأ اهناذإ تشقا ناو. | هقاادبع ا نأب ( هللادبعانا
 صالخسالا ف مدقتلاب اما نوكيف لعفانال تدراوف ايةدينم ماللا لمجتنا زوجيو | تسمأىأ(نيدلاهلاصلخم)
 كرتب « ىبر تيصع نأ فاخإ ىنا لق # هبسعالا دعب هيلا هاعدلا ىف هسفنب هدبلاو . ترمأو) نيدلا صالخلاب
 ش : مسا ( نيلسملا لوأن وك نال
 نا لحال كلذ ترأو

 ىأ نيلسملا لوا نوكا
 امندلا ىف مهشاسو مهمدقم

 ثح هبفو ةكمنم اولحتراىن#ي سابعنبا لاق © ةعساو هللا ضرأو 9 امندلا ءذهىف

 | هنه برولق دلبف ىداعملاب أن هلبقو ىماعملادبف رهظيىذلا دليلا نه ةرسملا ىلع |

 [| ثيح دباعحأو بلاط ىنأ نب رفعجف تازن ليقو ةشبحلا ىرجاهمف تازن لبقو
 مهرينبمهرجأ نورباصلا ىفوياغاطاورجاهو اوربصو هالبلا معلزنامل مهنيد اوكدتيمل | 3, 0 و ةرخآلاو
 هناننورباصلاالا انزوملنزوبو اليك ه4 لاكي ميطم لك لاطىبأ نيىلعلاق 5 باسح ٠ َ ا 4

 ناولد مهلرشتا الو ناري مها بصني الف ءالبلا لها ىؤيدهأ ىورو اشح مهل شحم ١ قسد ماا نف ندا
 مهداسجأ نأول ايندلا ف ةيفاعلالهأ ىن# ىتح باسح ريثب ابص رجالا مهلع بصيو ١ داما 0 والاف
 معاي «لق © لجوزعداوت © لضقلازم البلا لهأ هيبهذبال ضيراقلاب ضرفت | يار, ىناواو صولخالا
 ترعأو أش هبكرشأ ال ىأدحوتلا هلاصام ىإ# نيدلا هلاصلخم هللا دبعأ نا ترم أ ىناوط ٠ ا نا

 مثباقلا صا خالزأ هع أ ل قةمالا ذه . نمىأ#ن , السلا لوأنب رك أنال ١ فاطم مص ني واتم ةل رنه

 وهولسو هيلعدللا ىلصلوسرلا نمالاداغتستالى لامن هللاعئارشنال حراوجلا لمعب ايناثءرعأ | لإ رتل لع امها
 سود لع هللاىفص هلوسر ىلادكو هياده سلا صخشاهيفاءو رش س اننال وأ وهناكف غلملا

 1 5 امم وا ةاخأ قالت ف هام ءرتلاكو مف كللدد .قحأ هريغنا لعدبنيا مالااذم ”ضرا(متلاضراوإتمانقلا

 1 0707 2-9 2-2 ---- 5 2 رأ ِر

 ©« باذع ) 0 رملا ىلع 7 نور تلد اما ) ةرصملا لقاذهوابلا اوحرخافودعلا نم ةنمآ (ةعساو)ةنيدملا

 بابا نيدىلا جرا هلا ولاقكيحةكملهالاد جاي ( لق ) ةنمالو زادنهالو لك 5 الب ( باسح ريغب ) مماوث ( هر ]
 وأنوك أ نال ) نآرقلاىف (تسأو) دحوتلاوةدابعلاب هلاصنخ ( نيدلاهفاصلخ للا دبعأ !كا)نآر ةلاف (تمأفا)
 مكييد ىلا تمجر ( ىبر تيصعنا)اعأ(فاخأىنا)دهعاب مهل (لق) مالسالا ىلع ن ل وأ(نياسملا

 ىلر تدصعنا فاخاقىا

 اا 0 ل



 فوألانيب نوكينأ بح نمّوملا نا ىلع ةيآآلا تادوةنلاىأ(هبر ةجروجربو ) ةرخآلا باذع ىأ(ةرخآآلا رد ١
 نوكي هدح زواج اذا فواناوانما نوكي هدح زواج اذاءاحرلا مث هلعىف هريصق:لهباةعرذ<و هلعال هتجروج رمءاحرلاو
 زوا<نالن أب ف نورفاكلا موقلاالا هللا حور رم سأسالهنالاقون و رساخخا موقلاالا هللا ركم نم أ. الف ىلاعتهتلا لاقدقواسأبأ

 ءاردزاهيفوملاع ديغ لمعيال نم لء>هناكدب نوامعيو نولعن ىأ(نولعنال نيذإاو نول عي ني ذلا ىوتسي له لق) هدحامهدحأأ
 ةلهج هللادنءمهفايندلاب ( سصزلاةروس) نوئتش متاهيفنونتفاو < #0 لس نوتنقال مم ولملا نوتتقن نرذلاب م ع

0 

 | وجريو ةرخ آلا رذحم و نيتفصلا نيب عمبعلل واولاو ربما دعب ريما ىلع عفرلاب

 : ” ||| ةوقلا رابتعاب اهفن دعب ةيللعلا ةوقلا رابتعاب نيقيرفلا ءاوتسالىفن © نولعال نيذلاو لهاجلاو ملاعلا ىوتسيالاك ظ نوال 5 2 لقط لداعتل فاثتسالاوا لاخلا عضومىف © ديرة ل

 0 موفقا تلح ىا هسثتلا لسس ىلع لراللرير# لتقو علا لضف صر غلبا هحو ىلع ةبلمعلا

 را 5 9 ىو لو قوس. ن و مقودحتشا دارك ةتيلعار ىتابلاو قا 5 ةاوصاقلااو هئاقلا ى 0 0 : وملاملا - 1

 ١ اوقتا اونمآ نيذلادابعاي لق هماغدالاب ركذي ىرقو تانيبلاءذه لاثمإب ©« بابلا ولوا
 / اونسحا نيذلل ىا ©« ةنسح ايندلاءذه ىناونسحا نيذلل #9 هتعاط موزاب كبر ْ

 | لدقو ةرخآلا ىف ةنسح ةبوئم انثدلا ىف تاعاطلاب |||

 ١ رصبلامنمتو مهلا عمجت ليللا ةملظنالو ءايرلا نع ذعبأ نوكفرتسا للا نآل كلذر ان
 ' ىلا محر ةيجراشلا لاوحالاب لافتشالان ء اغراف بلقلا راصاذاو ءايشالاىلا رظنلانع

 | مونلاتقو لدالانالل.ةو هلىلص؛نم ةفرممو ةالصلا ف ع وش اوهو ىلصالا بولطملا |

 ١ « رذحم » راكأ هيف باوثلا نوكف سفنلا ىلع قشأ همايق نوكف ةحارلا ةنظمو ||
 | هلا ىهو ةدئافديفو ةنجلا لبقو ةرفنملالبق « هيرتجر وجربو ةرخآلا » فاخيىأ ||

 | وج ريوءاجرلا ماقمىفلاقو ىلاعت هيلارذحلا فضيإف ةرخآلا رذحمفوحلا ماقمىفلاق
 | دضعيو ىلاعت هللاىلا بسن نا ىلوأو لكأ هاجرلا ٍبناجنا ىلع ل اذهو در ةجر

 ١ ل-خد ٍِلسو هيلع هللا ىلص ىتلانا هنعىملاعت هللا ىضر كلامنب سن أننع ورام اذه

 لوخد ىحو ةرخآلا | كاققىوتةفاخأو هللالوسرإب هتلاوجرألاق كدجت فيك 4 لاقف توملافوهو باشرىلع
 كس و ةنسح ىأ ةنلاإ | هللاءاطعأالا نطوملا اده لثمىؤدبع باقىف ناعمتءال سو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 | « نولي ىذلا ىوتسيل هلت © ىذمرتلا هجرخأ فاخامت هنمآوهنم وحربام ىلاعت
 رام نولي نيذلا ليتو كلذ « نولعاال نيذلاو 8 باقعلاو باوثلا نم هللادنعام يأ
 اهتخو لمعلاب ةيآلا هللامتتفا ليقو ىبوزخلا ةفيذح وبأ نولعنال نيذلاو هباحصأو
 | الصحاذاف ةياهنلا اوهو تافشاكملا بابنه اعلاو تادهاجملا بابنه لمماا نال رملاب

 ىلامتهوق © © بالا واوأ ركذتب امنا © هلضفو هلاك ىلع كلذلد ناسنالل

 مه نشاقا المح كح

 ىأهبشتلا هدب رأو اءالعلا

 ىأ با مج ( بالالا
 واوأ هللاظعوب ظمتاعا

 نيذلادابعاي ىلق ) لوقعلا
 رثك الادنعءايالب ( اونمآ

 لاثتءاب ( مكبر اونا )
 0010 اح او ءهماوأ
 هده اوتدحلا نذلا )
 اوعاطأ ىأ (ةنسحاسدلا
 قامت فو ايدلاىف هللا
 ها دعه ةنسحال اونحاي

 دكه اونحأ نذلا

 هنسحم ىدسا| هقلعدقو

 ةيقاملاوةعصلاب ةنسللا رسسفف

 (ةرخ آلارذحم):الصلاىف

 ةرح الأ بادع ل

 (لق) هاتعأو 0 |ونسحأ نئذلإ ف ةيصامم بانتحاو هع طب ىأ 4 مكب راوقتا د ن ذلادايعاب لق د الس

 0 نمر دب ل ةياماوتشس لقول يع هس ل تاون اواو كت
 هيهنو ءسعأو هللاد.حوت (نواعبالنيذلاو)دباصأو ركوب أ وهو هببنوءسعأو هتلاديحوت(نولم؛نيذلا ) ةعاطلاو باوثلا

 دابعا)دتاب مهل ( لق ) ساناانم لوقملاووذ ( بابالاواوأ ) نآرقلا لاثئمابظم(ركذتباكا)ءاحتأو لهجوب وهو
 ريغصلا ىف كيراوع.طأ (مكبراوقلا ) مجاح أو ىغترملاىلعو نيرونلاوذ نامعو قورافلارعوقيدصااركبوبأ (اونمآنيذلا

 موب ةنج مهل(ةنسح ايندلاءذهىف) اودحو (اونسح أن يذاا) ريكلاورومالا نم



 ذ )رفاك لكوأ ل_هجونأ وه (ناسنالا سماذاو) بواقلا تانف(رودصلا تاذب ماعهنا)اهيلع مكي زاجو مكلاعاب

 ةمعن) ءاطعأ ( هل وخاذا مث )ءريغ وعد الءاعدلابهللا ىلااءجار ( هيلا ابنه ههراعد ) زا ضا ىعالا ىف سملاوةدشوءالب

 رركذلا قاخاموهلوقك نهىن«عامودهبلا عرضت: ناكىذلاهبر ىمن ىأ ( لبقْند هيلا وعدي ناكام ىسن ) لجو نع هللانم

 لخنل )الاثم أ(ادادن أهّللا لمحو ) 4٠ ؟ زؤ- هف دك ىلإ/ نورشما او ثلاثل اءزيملا )هتلاوعدب ناكىذلا رمغلا ىنوأ ىثنالإ

 ْ بوقعيوو رج وب أو كم لضيل

 مالسالا ىأ ( هلببسنع)
 ديدن سمأ(عتغ) دما( لق)
 ىف ىأ ( اليلق كرفكب )
 ( رانلا بانك أن م كنا)امندلا
 أرق ( نمأ ) اهلهأ نم
 ةزجو عفان و ؟مفيفعلاب

 ماهفتسالا ةزمهلاخدا ىلع
 مهريعديدشئاابو نم ىلع

 نمو هلع مأ لاخدا ىلع

 هربدقت ف وذحم ءريخأ دبه

 أ دك طلاق وهز نإ

 وه نك عيطم وه نمأ

 هلل عيطملا تناقلاو صاع
 مالكلا ةلالدل ف دحاعاو

 رفا ركذىرج وهو هيلع

 لهلق هدعهلوقو 4
 نوط نيذلا ىوتس

 (ىلإلا ءانآ) نولعيال نيذلاو
 (امئكاقو ادجحاس) هتاعاس
 تناكىف ريوضلا نم نالاح

 تادب ميلع هنأ ( امدلاق

 بواقلاىف اع )ا رودصلا

 (سماذاو) رمشا| ورينا نم

 رفاكلا ( ناسنالا )تاصأ

 ( رض ) هباححأو لهجابأ
 عقرب (هءراعد) ءالبوةدش

 لالضلاو ءابلا عب سيوروورع وباو ريثك نبا أرقو © هيبس نع ليل ادادنا هلل |

 وه ندا ىنعع ميلا فيقع ةزجو ناي ذا ًارقو هدضب وه نك هل تناق وه نما لب |

 هبراعدرض ناسنالا سماذاو ف مكلاعا نم ةيفاخ هيلع خالفه رودصلا تاذب ميلع هنا
 « هلوخ اذا مث » هنملكلا أدبم ناىلع ةلالدلا ىف لقعلا عزان املاوزل © هيلا ابينه
 ىنن © هللانمدنم ةمعن راذعفالا وهو لوخلانم وا دهعتلا وهولوخلا نم هاطعا

 اموديلاعرضتب ناك ىذلاهيروادفشك ىلا هللا وعد. ناك ىذلا رضلاىا# هيلا وعدم ناك ام

 لعجو © ةمعنلا لبق نم «# لبق نه 8 ىثنالاو ركذلا قلخ امو هلوق ىق ىذلا هلثم

 كرفكب عت لق » نيضرغ انوكي مل ناو ام«: هليلعت مص هلمج ةههتن اناكامل لالضمالاو
 نيرفاكا طانقاو هلدنسال ىهشت عون رفكلا ناب راعشا هيف ديدهت صا « اليلق

 ,ليبس ىلع «# رانلا باحصا نم كنا © هلوقب هللع كلذلو ةرخ آلا ىف عتقلا نم

 « ليالا ءانآ 8 تاءاطلا فئاظ وب مئاق # تناق وه نما و ةفلابلل فانئتسالا
 ىعملاو ةعطقنموا تناق وه ند ما ري رفاخلا هريدقت قفودعح ةاصتم ماو كناعاس

 انرقو تناق ريمخ نم نالاح « امئاتو ادجاس  ادادنا هل ل_هج وه نكمل تناق |

 ٠ رضناسنالا سماذاو ف ىلاءتهاوت# بولقلا ىفاع ىأ«رودصلا تاذب مبلعدنا ف «
 ةمعنوط ءالعأ ىأ ؟هلوخ اذا مث هباثيغتسم # هيل ظامجا ر ىأ «ابينم هب راعد ف ةدشوءالب ىأ
 ىلاهتلا وعدي ناكىذفارسغل ا ىدن ىنءملاو# لبق نمهيلاوعدب ناك ام 2 كرتىأ# ىسنهنم ْ
 ىلاعتهللا نيد نعدريل ىأ « هل دبس نعل ضال  مانصالا ىنعي# ادادنأ هلللمجوههفشك
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 م معابشالاو ءاهلامضب 0 هس وقعا و 2 ا نعءو كرمت ةلوصوم فلالا فذحي ٌتراص اهنالءاملا ةيخ عاب ع

 نودبداهلا مضي هضرب ىلعو 1 مكعج ص مدكب م ىلا 6  ىرخأ دزو ةرزاو 37 3 9 اهيف ةغل وهو انهناكسأ

 مصاعو ماشهو عفان عامشالا ْ ةازاحلا و ةبساحلاب 6 نوامعت مشنك انع متنف ||
 مهريعوداجو يخحنريدع 1 سابع نءا لاق 4 ثالث تالظىف ُ هنطم م ةقلعمث ةفطن ىنءن 4 قلخ دعب نم اقلح ١

 ةرثاو رؤت الو ) هضرب | نطلا دلظو مرلا ةلظو بلصلا ةلظ ليقو ةيشملا ةلظو مرلا ةلظو نطبلاةلظ ]|
 ذخؤيالىأ( ىرخأرذو 1 هلال 3 ءريخاالىأ 6 كلما هاف يي ءابغنالا دقن لح 01 0 هذلأ لذ ا

 ىلامث) رخآ بند 0 ا أ نوذرسصت ىناف #8 ىلاعت هللاالا مهلدوبعمالو ءهيلخأ اذهل قلاخالىأ « وهالا

 ءازج ىلا (مككج ص مكبر ١ | "تعىنغ هللاناف اورفكتنا 9 لجو نع هلوق 6# ناببلا اذهدعب قمل قبرط نع
 0 6 وجر مكبر هلال كاذو أررعض هسفن نع عفديلوأ اع ةدمط ل نحل نيفلكملا فلك ام كان ان

 2 8 ريف نو هعل م منك اع 1 ناكواديالو ةرسضملا عئدو ةعفتاا رح هقحىف عنتم# ف قال طالا ىلع قلخلانعىنع للا

 ) دنس ا 1 مح نع عدنا ا تدئف نامقنلا ع هر زيه ىلاءئ هلئاو اناصقش كلذ ناكل احاتحم .

 000 ا ا ىضربالو 9» ىلاعت هللا لاق مث 44 نعى ىلا#ت هللاناف هيلع اورصاو اوركولف نيملاعلا ||
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 رارك عاج امهات اروركدللع اراك ىوا | ةفاقالاب قوفلملا م بغي 57 هشوا |

 ,ث لك ىلع بااغلا نكمت لكى لع رداتلا « زيزملا وهالا# هتكرح عطقنم |
 ظ ا رهو ةحرا نم مئاصلا هذه ىفام بلسو ةبوقعلاب لجحاعي مل ثرح « رافغلا 9 |
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 عاو ةلالد رثكاو برقا هلال ناسنالا قلخ نه هب اوديم ىل اف.لا ملاملاىف هدحوا أ لزنأد ) ءاوح كلذ دعب
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 1 أ هب ئفءاملال 2 ادقو ءاملامالا
 كل مق وا ىغقو © مكل كي

 قل رسال ه7 زن دم 772112170 تانج اك قل انااا ” نق
 ايبا درع ان نام 4 0

 رسل | نم سصقنامو

 ظع ناركسع راج اأو , لدلال ]قو ةعاس 8

 م [ىهل رداق 7 |

 زعاا وهألا و ا

 ًاكفلشسا» نانخالاو لضفلاو ةجرلا ميظع رافغدلا عم : ةردقلا لهاكازب نع ىلاعتو أ

 ا! ىري)راهلاو لءالاورمتلاو لات ةقاركذللو ءاوحنب 4 هوز ام لمج منا مدآي 6 ةدحاو سقنوم || تمام (لك

 . «جاوزأ ةينام ا مكل لزنأو له ىلاعت لاقف ناويكا لح ركديهبقع ناسنالا | مولعم تقوىلا (ىعس» لدال

 ]| فانسالا ءل_هنم ىثئالاو ركذلا جاوزالاب دارملاو زعملاو متغلاو رقبلاو لبالا نعي َ

 71 9 5-5 7 لا

 |بلاثلا ( زيزلاوحالا
 ناا)امهر خدم نم كيإف هه«... جل

 يت 1

 وأ هرود ىهتنم وه أ ىعسف لجال ىرحي لك مقلاو سمثلا زيعمو و ةماعلا |

 ع رخآ لالدتسا © اهجوز اهنه لعج مث ةدحأو سفن نه ٠ قلخ ©
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 ١ ضرالاىلا تازنأمن ةنللاىف تقلخ فانصالا هذه قوشألا لمو ماعنالا هب شدعت

 | ركذي هعبتامث ناسنالا قلخ لحأ لامت هللاركذامل « ركتاهمأ نوطب ىف كمان © |
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 ىنازو ةلصلا نم الدبوا الاح ءزيحأىف اع رمجضملا لوقلا لرقلا نكي اذه لهو نال ىلع |

 هب اويطاخ امل ةياكح انوبرقتل الا عدن امورهديعنام اولاق ”ىرقو :لاحوا ردصم ا
 قحلا لاخداب نيدلا نم 4 نوفلتتحي هيف مهاهف و امابتا نونلا مشب مهدبم و منيلا || ا

 نوحرب مسواف مجدوبعلو مهل ليقو مجابا-ةمو ةرفكلل ريعتلاو رانلا لطمملاو ةنجلا | أ
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 دوحو عانتما ىلع ةلالدلا مايقل هقول وهو الا ءاوس دوجوم الذا © ءاشيام قل امم أ

 قلاخلا لئاعال قولا نا نيبلا نمو هيلا بجاولا ادعام دانتسا بوحوو نيبحاو || 1
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 مهل اولاق اذاف هللااولاف ضرالاو تا ومسأا قا نم مهل اولاق اذان وملسملا ناكلدق ( نوفلت< هيف مهاد 7 نكر ا

 نيش رفلا نمنيعزانتملانيب ةمايقلا مون مكحهللانا ىنعملاو ىنازهللا ىلا اءوبرقيلالا مهدصناماولاق مانصالا نودبت كلا

 هراتخاتقو هتيعيالو ىدهللهقفوال قدرفكلا رات هنا دلع فوه نم ىداهي الىأ(ر رافك بذاكوهن :مىديب الهتلانإ

 دارأ ول) هلوقب مهيلعا م هيقعاذلو هللا تانبءابل وأهتلا نود نهاوذحعا نم شعب ىف مهل وقر ذكو هذي دنكل و رفكلل
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 0 ,هنمكدابعالا نيمجأ) كتعاطو كنيدنع مهللضال ( مهنيوغال ) كتردقوكتمءنبف(كتزعبف لاق ) ىلوالا ةخفنلا ىلا

 ١ موج نأألم للوقأ) قحلابولوقب (قحلا و) قانا لوقب ( قحلاف) هلدتلا ( (لا) ىتمنيموصعملا (نيصاخلا)مدآ ىن نه

 كعاط أ نم عيج(نيمحأ) مدآ ىنه ( مهم كءعبتنمو )كتيرذنهو(كنم



 6 ناكر ظعت 2 لا سياباالا ن - لك ةككالملا دعس 2 ةرقبلا فهن مالكلا 1

 حصيالوهوءدوجم“ هكرت |

 ”ىرقو»نيربكتسملانهتنك لزتملما نآلا تربكتساليقو قوفتلا قعاوالءنم |

 ةكلالملا ةروص نموا هامسلاواةنهلا نم « اهنم جرخاةلاق»

 سيلباالا نوءجأ مهلك ةكئالملا دعسف | ١

 لبا باحاف مهنه 2 دويسلا نع تربكتف نوربكتي نيذلا

 فرشلاىف هلايواسم تنكول ىنعي © هنمريخانأ

 رش لحجر لثم كلذو صاو#م لضفاو اهنم ]|

 هتقاح ىلاعت هللا ريغف قل ا رغفاو رب سلبانال كلذو 1 .فناك ىل !ةقلللا نم لبثو ا

 اا ا ١ مهنم ناكوا ةعواطملانع هفاك: تساوى اعت دا ن.رثاكلا نمط رار َ
 0 دا | ىسفش هتقلخ © ىدس تقلخامل دحم ثنا كعتهام سيلبااي لاق د ىلاعت هللا !ءىف !

 ادهو هتاعام اده كلوق قهشبشتىذلا هنابوا مظعتال ىعدتسملا هناي راعش الا هءلعراكتالا ب ترتوديح وتلا ىلع : , _ | ىرقو «لعفاافالتخاو ةردقاادبنمنمهقلخ فلل ةينثتلاو ماو باك ط سوت يغنم ١

 ' دبع هلواع# ضعيل هدينع ضعي مل وع سإ نا دسللذ اًةيمئالل

 | تنكوا قاقحمساريغ نم تربكت © نيملاعلا نه تنك مأ تربكت_سأ# صاصتخا
 ماهفت يكل | (تر 0 ا)ىد 5

 نيام ردت ما)راكتا | ءادبا «# هنمريخانأ لاقط رابخالا ىنمعوا اهيلعما ةلالدل ةزمهلا فذحم تريكتسا

 0 هبف مالكلا قيسدقو هناعلللد ب نيط ند هتقلحو نان ند

 لزتمل 2 نآآلا تركسا

 نم ىتقلخ هنمريخ ان أ لاق) 1 نب رفاكلا نه ناكو هج مظظمتىأ » ريكتسا
 ١ 4 تركشا ل هقلح تياوتىا ©« ىدي تقلخاملل دوعستنا كعنمام سلبااب لاق

 تدمسا ران نماق وا ناك ( موقلانم ىأ « نيلاملانم تنكما © هلدوعم-لانع كسفش تمظعت ىأ
 ١ لاق » هلوشق سن

 كزللل] ل راناو نيت | ترا رانلاو « نيطنم هتقلخو 0 ىنتقلخ  لاقندنم اريخ هلوك ني 2 نمهنال ىنودو»نادحم»ا | ريخاناو فكف هلادع#ا نا مي ن ناك
 : ؟., | عفتال ىذلادامرلاى لا رانا لامنال سايقلاف سيلبا أطخاودنم لضفأو نيطلانم |١

 | ةرجمثااوناسنالانا مولعموترملا ةرخشلاو ناالاكتباث مانوهاملك لصانيطلاوهب |
 أ ريخ نيطلاف ةيصاخم نيطلانم ريخ رانلانا بهليقو لضفأو دامزلا نه ريح ةرثملا ١

 ريغدحاو تقوف مهعيج مهرخآن ء اودع ملا داذافعاقجالل نومجأو ةطاحالل لك ( نوءج هلك ةكئالملا دجعسف
 ام سلبا لاق )سمالاءابابن. رفاكلانمراصو (نيرفاكلا نمناكو ) دولا نع مظعت (ريكتسا سيلباالا) تاقوأ ف نيقرف
 - اذزا صدقو ىباطا اماظءاو ىرمالالثّماةط-اوذلب ىأ 1 وسلا نع كمنمام ( دعست نأ ك 1

 قح انهريذ رشابت ى عآآ !سةزوش ناكل 5 لعن ديل و 0 - لم هلا بلغف هدس هلاعارتكا رش
 تا 5

 ل 1

 نيب قرف قببمل ىتحو من

 ام هلوق هنمو كاد, هتلعام

 تقلخب الو: انشا كلغ

 لو تقفو تولع نم

 نس ركتسملا نم 20

 و ىنءي(نيط نمهتقلخ و ران

 فيكف ىلث١ قول هنالهل

 ةلخلا ترحدقو 2

 ىهو ىلوالا نم ةماثلا

 فوطعملا ىر#ك ران نم ىنةةلخ 1 ' ْ 5

00 
 ' ١

 ةقلتخا نهمواتاوع نموا ١ ياللا. كسا ملا . , و | ءاعسلانم ليقو ةنانمىأ © اهنم جرخاف لاق © ةريثك تاحردب بيسنلا كلذ نم | | ننس عر اللا ا ا ل 2 ِي | 1 0 8 انلاق) ٌ لسن ان 0 ملاع لضاف هنكلو بدم نسل لحرودداو هد وب هراوعجا ربح وب هيسأ . ل فماعع الإ

 ري ناكمالامفتنأىتلا |
 0 امدعب اظ ذو انس ناك امدعب مآ رك ناك امدعب دوساوه ةلد هللا ريف هن اد

 ناكو ) مد آلدوجمسلانع مظمت ( ربكتسا سييلبالا ) مدآل ( نومجأ مهلك ةكئالملادهحسف 77 1 نرفاكلا نم
 (تربكس 1) ىدي تروص ( ىديب تقاخا م دهعست نأ كعنمام) ثدبخايب(سلب اي) هلمتلا(لاق) هللا سم أ نع هلاياب نب رفاكللا نه
 لكألت رانلاف ( نيطنم هتقلخو ران نم ىنتقلخ هنمريخ انأ لاق )ىسال نيفلاخلا نم ( نيلانلا نم تنكمأ) هد الدوهسلا نع
 ضرالانم لاقبوةكتالملاةروصنم (اهنم جرخان) ه4شلا(لاق) هدأ ل كيذلف نيطلا



 لو أنعم عام ريع نهد

 هللا ىذر ر سان .ءنانعو

 ند .كانعونآر هلا امهنع

 ”ةلملابدارملاو ةماقلا مو

 ةصقلا باصصأ ىلعالا
 سلباو مدآو ةكئالملا

 ناكو ءامدلا ىفا وناك منال

 نومصتخذاو مهني لواقتلا
 ىءملاذا فودحم قلعتم

 ذا نم لدي (كيرلاقذا)

 مدآ نأش ىف ىأ نومصتخي

 ارسشب قلاخ ىا ةكئالإل)

 ىف لعاح ىنا لاق و( نيط نه
 لمحنأ اولاقةفلخ ضرالا

 (هتبوس اذاف)امف دسف نماجف
 هتادعو هتقلخ ثمك ًااذاف

 ( ىحورنم هيفتخفتو )
 هلل اهفاضأو هتقلخ ىذلا

 هللاةقانو هللا تديكاص يصمم

 ىعملاو
. 
 هتلمد و هتيحأ

 قءاوطتسا ل عقب عقو نه

 هل)اود*اىنءملاو ضرالا

 ءانمما ناكلبق (نيدجاس

 ناكلو مم ليل

 ةصملا دهس ناكوأ هنرةددع#

 داي رك ذالاقف ةكئالملا

 كبر ) لاقدق(لاقذا) هل
 هم | دخن | . «لل١٠ 5 ءةنإ

 َن م قف 0-4

 : ه0 551: زز> ! نورعشعلاوثااثلاهزجلا +

 لدب ## نيط نم ارششب قااخ ىا ةكئال_!ل كير لاق ذا © ةياكملا ىلع رسكلاب اع
 ا لواَش 0 2سم اهيلع كلا تلد د ىلا ة_سقلا ناذ هل نيم نومصتخذا نم

 ىلع دوجملاو ةفالحلا هقاقعساو مالسلا هيلع مدآ قلخ ىف سلباو ةححنالملا
 اهنم دوصةملاوهام ىلع اراصتقاو كلذ ءاغةك١ ترصتخا اهنا ريغ ةرقبلاىف سعام
 سيلباقاحام لثع مو هيلع هللاىبص ىنلا ىلع مه رايكتسا ىلع نيكرسثملا راذنا وهو

 ىلاعت هللا ةلواقم نوكي نك املا ندهو اذه مالسلا هياع مدأ لع ءرا كت لع

 اذاو 0 ةكئالملاو ىلاعت هللا ما 8 8 ىلعألا هةلا رسب ناو كام ةطساوب مهأيا

 هتفاضاو 00 هتيحاو »4 وز ند هم هق تافنو » هتقلخ تادع » هوس

 صدقو هلال وذم ركت © ني دحاس ةي هلا ور خف 7 اومقف# هتراهطودف رسشثل هسفن ىلا

 ةروصنشخ قى ,ىناي دل كف ودمملا ”ىرابلا قال اوهواروصءنوكينألا رس ىلاغتو

 هتنؤردنع انسحوالاكو الاج ءداز زهلاك ةروص نسح أ ىفانأو ايهرحأ : نيهحو نب

 امعاو هديرأ هحؤردن 6 هيروص ع نسحو هتقلخ نيز كاك هنلانأ انل هش رعت 5-0-7

 00 ةفصااىدع ةروصلانا ىناثلا هحولا هلقنو ىحو ولا ةدركل كلذدمعب عقوريرغتلا

 هللا لاصتالاو لايقالاو هيلع ماعتالا ن م هياكص يسمح أ ءأ ردنا ىنعملاو ىلاعت هلل ىلا كلذ

 ءانعمو لل م هنأ ىلع هللا تافص ىف لاش دقو لالحالا و ماظعالاو مأر الاب ءاقاتداو

 ىلاعت هللاةقص ندسح نم كلذف ماركالاو نامسحالا ن 53 عم كلذو هلامفأىف لعدنأ

 ءايربكلاو ةمظعلا ىف ىهانتلا نه ةيلعلا هتافصرلا عجرباضأ ةر روصلا نح نوكيدقو
 انو رعتاذه ىلع ثبدذس | ئه 0 هءارو ةياعالو ىومنمال ىح ةعفرلاوز ءلاو ولعلاو

 00 :عودتمظعن ءربخافل> و نعهيرةيؤردن ءسو هيلعدتلأ لص هفر 1 نمدناز 07 ا

 عب ”ىشهلثك سدلهناو صقةنلا تافص نع هبزنتو قاخلا هيششن

 هليواتنىبدننيباهدرب تدجو ىتح ىنتكنيبءدب عوف رزاق لسالرتو ©ريصلا
 رابخالا اذه ىلعءانمهن وكف برعلا ةغلىف عئاش كلذوةجرلاوةنملاوةمعنلا ديلاب دارملانا

 ىتحدحا هفرعيالامدق ىعو هبلق رونوءردص حرش ناب هياعدماعتأو هاياىملاعت هتلاما ركاب

 اموتاومسلاىفامإءفدردص ح حرشو هءاقرونا1 كلذو هيلقي ةفرعملاو ةمعنلا دريدحو

 هللا ىلع زو الذا نوكمف ن نكدلوةينأايشدار ؛ًاذا ءيس اعنا و ءاياىلا اعتهتلا مالعاب ضرالا ىف
 فيدال جتو هيزنت قلاوهاذهو صقنوأ ةرشاموأ ةسامهتاذ تافصعالو ىلاعت
 ضرغلا لصح و لاكشالا لازدقف مانا ىف ناك كلذناو مانملا ىلع ثيدحلاانلج اذاوهملع

 لبلد ةنسملا تافصااىلع مانملاف لجوزع 'ىرابلا ةيؤرو ليوأتااىلاانب ةجاحالو
 000000 مهورىلعالا الملاماصتخا بسوار ,الةج-رلاو ريكلاو ةراشدلا ىلع
 تاراقك ل لعلام توسو لضفأ ايأىف ت تيدحلاىف ةروكذملا لاصحخلاىهو
 35 ةيكاع ءاععاعاو هقرزال مشان "ى كا ةيعسل 5 باب م اهلعاف نع بوئذلا نيك

 ظفا قالطا نسح ىدسلا اذهلفةرظانااوةمحا عاد لل كلذو با و>ولاؤس دروهدرو

 © نيط نمارس قلاخىاةكقال ماكر لاقذا ف لج و نعدل ا وق لأى !امتمّنبا و ه.اعةرصاوحلا

 ع هلع ل م و

 للا حورلا فانمأ# ىحورن رمهعف تغفو ةفاك تل 1م © هتنوسا داو 0 مدأ فدا ا

 ئيسدع فر رعود حور لا نالو هللاةقان و هنلا| تدم 5في رسثتلا| ل دس ىلع كلم ةفاض أ هسقن

 ندحاسدإ اوءقنؤو سلا ىفر رانلا ن نابرسك وءاضفلا قءوضلان راي رس ناسن الان دن ىف رسب أ

 2 6( دهف ) ندجاس) هلا وردت (هل ا وعمق )هيف ورلاتام> (ىحور نمد ف تغفن ”و)هقلخ تءج(هتن وساذاف) ءدآ ىنعي( نيط



 م4 م زا

 ىحونا 9 ىدعالا الملا مالكي لع نم قمر دعلاذا َفوَدَعْوا هب قانتمو ممل فراظ

 ولانا زوج امل دن اك [عالا ىا 4« نيد ريش انا اعا الاهلا

 ”ىرقو# هيلا ىحوو داتساب عفن رب نأ زوحنو رذنم انااا هلوقل اقيقح هب دوصقملا

 ” ا ىأ © ىلا ىح و.نا »9 ةمصاخملا ظفل قالطا نسح بسلا اذهلف زاحلا زاو+ل ةلعوهو

 ىنانأ ااالا ىنعي © نيبم ريذنانأ اعاالا ىلا ىلاءتهتلانم ىحوب ةمصاخلا ءذهتلع

 هللالوسر لاقلاق امهنء هللا ضر سابعنءانع هنودنتحتو هنوتأتام مكل نيبأو رد

 له دجاي لاقؤ مانملا ف لاق ةشخلا لاق 5 هروص نسحأىف ىروانأ سو هيلع هللا ىلص

 نيب اهدرب تدحو ىّتح تك نيب لي مضوف لاقال تاق ىلعالا "دم مت 6 ىو

 م م مف ىردس له دم اب لاق ضرالاىفامو تاومعت“اىفام ت تاعفىرحنىف لاقوأ ىبدت

 ىذملاو تاولصلادعب دحاسملاىف ثكملا تارافكلاو تارافكلا ىف منتلق ىلعالا هاما

 تاموريذ# شاعكلذ لعفنهو هراكملا ىلغ ءوضولا عابساو تاءاجلا ىلا مادقالا ىلع
 لعف كلأ وا مهللا لف تءلص اذا هدعابلاتو ل هدإو موم هكندع طخ نم جرخو ريع

 ريغكيلا ىنضقاؤ َة هنو كدايعب اخ هوا ذاو نيك اسملا بحو تاركا كرو تاريخا

 ىو ماس سانلاو لمدللاب ةالسلاو ماعطلا ماعطاو مالسلا ءاثفأ تاحردلاو لاق نوتفم

 هحارش برغملاو قرشملانيبام تلعف امفو نيترملاقف كيدءسو كيبل تاقف ةياور

 « ص ةروس )

 وهام الذ نيب هناناخ

 بيرغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا

 م2 ثيدحلا اذه ىنعمىلع مالكلا ىف لصف جو
 + هلاثءمأىفو ثيدحلا اذهىف ءالعلاو
 هلليوأت ريغنم هيناعالاو ليطعتالو هيبشتالو فييكتريغ نم ءاحاك راما فاسلا
 ريصبلا مىلاوهو “ىش هلثكسيل ىلاءتهتلاناب داقتعالاعم هلاثمأنعو هنع توكسلاو
 لاق لوقنفهدانسا لعمكت شيد ىلع 6 وثيدحلا لي وأت ع الا بهذملا

 04 .٠ .٠

 بهذموهو امهدحأ نايهذم .تافصلا ثيداحأن

 1 0 كالوس تاس هلحرنع شئاعنب 1 3

 ىرضمحلا شئاع نب نجح رلاد ءنع ماللس ندد ز نع مك نب يح نعهللادبع نب مههح

 ىمعلا فاح نب ىدود» ءاوروإ بو هيلع هللا ىلص اا نعى. مح نب ذاعمن ّ سحاع نب كالام نع

 هاورو مانملا ىفلاق ةيسحاةيقلاقو سابع نان عابد نع تداول ةاووو كلذ ريعهف

 شئاعنب نجحرلاديع ىراعلالاق سابعنا نع جالخلانب دلاخ نع ةيالقىب اع ةداتق

 ىوردقو قبلا لاق ه3 تروح وعون ع ممناالادحاو ثيدح هل ىرضحلا
 مث هللا دبعنب هيج ةياورهف قيرط نسحأورظن هتويثىفو فيعذ اهلك قرطنم
 ىهةروصلاناذ هليوأتاماؤ مانا ىف ناك كلذنا ىلع لددام امهمؤو فاخ نب ىموهةياور

 ناالو.اروضَم ىلامتو كرام ىترابلا نوكينإ رو الركن رش روشلاو بدلا

 ا لق و صادم نب كلام نع يسحسلا نا نع ءمالسوب أوهوروطم هدد ٠ نع سزنع ي* نع

 هنا سهيل ال كح ةفاضا دودو فا ه ت , انهلاو ةفلتع روصلانال : ةروص 1

 ةءارقو علا لهأ نم
 مل كلذ 6 مف تكلا

 "اء ىراداه لسع
 ىلا ىحوب نا ) ىلاعت
 اال ىأ( نيم مريددناب ًاعاالا

 ىحوامءانعمونيب مرنم

 ماللافذل رادنالل الا ىلا

 لعفلا هاضفاي بصتناو

 ىلع مفترينا زوجيو هيلا

 اذهالا ىلا ىحوبام ىءم

 الو غنبأو رن ناوهو

 موا امى كلذف طر 1

 سلوء.دحوس الا ا دج ىلا

 امنا رسكبو كلذ ريغىل

 الا ىأ ةياكملا ىلع ديزي
 لوقأ ناوه»و لوقلا اذه
 الو نيبمريذنانأ اغا 3

 أبنلا ل قورخأ اد هدأ

 (حولا ناز 5 هب 6 مق كسلا

 (ريذنان أ اعاالا ىلا) ىحوبام
 ةغلب (نيبم) فو#لوسر

 ةمو_عتح نيب م امولعت



 لولا لاو لان مهني ىرخامو ,اواقت هبشاملو ( رانا لهأ مصاخم ١ لاقفوهام نيب مث ءاوملكتنأ

 وهلا بابن .مكياب ارح سعال متألب م4 «ءابثا لوقو مو ابحصمالءاسؤرلا لوقزالو امكاع ءاعم نيصاخلا نيب ىرح
 ر ' اردتم لوسرألا انألم ( 0 "ا | ىرسثل دمعاي (لق ) كلذ ىلع هلاقثالاهصا ا هلكلواقتلا يعبسف

 وت قحلانيدناركل -2 "4 و لوتأو(هلاالادلا ( نورشءلاو ثالثااءز ا نمامو ) ىلاعت هللا باذع

 ١ نب | هتاالاهلاالنأاودقتءتناو

 00 ركاب بعا ولا)
 أ نم لدب وذو 4 رانلا لها مصاخت 4 © لاق 710 نب مث د هب اوماكتن نا سال

 ا داب 4 لق 9 كلذ نم لدبلا ىلع بصتنلاب ' ىرقو» فود_عرب_خوا َقَح

 < دحاولا هللاالاهلا نمامو ## هللا باذ ءاكرذا # رذنم انااعا 0 نيكريشملل ”ىش لكل ( راهقلا )
 أ| تاوعسلا بر  "ىش لككا « راهقلا © هللاذ ىف ةرثكلاو ةكرشلا لبقهال ىذلا | ضرالاوتاوم“لابر )
 أ| بقاءاذا بلغيال “ىذلا « زيزملا  اهرما هيلاو اهقلخ نم « امهنيب امو ضرالاو | كلملا هل ( امهنيب امو

 | ريرقت فاصوالا هذه ىفو ءاشي نمل بونذلا نم ءاشيام رفغي ىذلا « رافنلا © || هلك ملاعلا ىف ةسوبرلاو

 0 نال ةعدقتو ديعولاب رعشإام ةيلط و نيكرشملاو نيد_حوملل ديعوو دعوو دمحوتال | باغرال ىذلا ) زيزعلا (

 اذه نم ةبوقع نم ريذن ىنا نم هب مكتابناام ىا « وه لق © راذنالاوه ه.وعدملا | ب ونذل(رافغلا) بقاماذا

 متنا ميظع أبن لط مالسلا هيلع مدآ ابن نم هدعبام ليقوهتيهولاىف دحاو هناو هتفص || ( وه لق ) ديلا أهملانم
 || هيلع تماق دقو فيك هلث» نع ضرعيال لقال ناف مكتلفغ ىداقا © نو رعم هنع هب كتابنا ىذلا اذه ىأ

 || لع نم ىل ناكام 8 هلوقف ةوبنلا ىلع اماو ىم اف ددحوتلا ىلع اما ةحهشاولا 7 ناواردنهالوسرىنوكنم
 | ىلع مهني ىرج ام وةكالملا لواقت نع هرابخا ناف « نومصتخ ذا ىلعالا ءالملاب | هل كيرشال دحاو هللا

 | ذاو ىحولاب الا روصتال باتك ةعلاطمو عامسريغ ند ةيدعملا كت تكلا ىف ت تدروام |! نعضرعال ( مع 1
 سمردعسا | |

 ! ةاقعأ ادندش لغاغ أ هلم
 أ | ىصاخت ءامساعأو راتلاف ىأ « رانلالهأ مماخت َ ىلاعت لاق كلذ نب م

 مكباح مال مثأ لب ةداقلل عابتالا لوقو مابح مال عابنالل ةداقلا لوق نال

 اغا و دكه ىرتعاا دان أ # لتوو ل->حوْئع 0 #* ةموصخلا بابنه

 ىف 4كبرشال ىذلاىنمي © دحاولا هلياالا هلانمامو 8 فوم ىأ ©« رذنانأ
 لع لساع هفد رأمن فيوختلاو بيهرتلاب راعشاهيفو بلاغلاىأ « راهقلا © كلم |

 0| « رافغلا زيزءلا امهنيامو ضرالاو تاوعسلا بر هه ىلاعت لاقف بغغرتلاو هاحرلا أ

 || بوتذلارففيهنأبرعشي ارافغدنوكو دوجلاو مركلاو ناسحالاو ةسرتلاب رعشيابرهوكف

 ١ ةمايقلا عي لبقو سابعنباهلق أنآ ر يلا تعي ©« مظع ًابوهلت » مححربو تمظعناو

 || مل ههتئ>امزاو ىنوبتف قدس نولعتفديف نوركفتتالىأ © نوضرعم هنع متأ»
 7 ذا يط ةككالملا نسي هك ىل_ءالا لملاب !عنم ىلزاك ام ىلاعت هللانم ىجوبالا )هلع
 اولاق ةفلخ ضرالا ف ىلعاحىنأ ىلاعت هللإلا نيحمدآ ن اشف ب نومصتخ

 )| اووصتخ اةكالملانا لاق. نا زوحم فيك تاقناف ءامدلا كفسيو اهفدسغ نم ابق لمحتأ (رانلا لهأ مصاخت) قدص
 لاح هللا ع ةحصاخملاو ءامدلا كفسيو اهفدسق نم ابق لعن مهلوق بيب, | ةموصخلاب رانلا لهأ مالك
 ةرظادملاو ةصاخلا هش كلذو باوجو لاؤس كانه ىرجدنا كشالتاق نكمالو دحم اي( لق) ضءب عم مهضعب
 3 2 . 2 2 ) ردنمانا اا ) ةكملهال

 ةوهو) قااخ(تا وعملا ب رزهقلخ ر)هقلَخ ىلع يلاغا ا(راهةلا) كي ركالو وذا د ولاهللاالا هلا نهامو ) فوة لوسر

 .ٍ 5) هءنمآو بان نمل(رافنلا)ههنمؤويالت ءلةمقنلاب د زيزعلاوه(زب ءزعلا) بئاحعلاو قلنا نم(امهنيامو نعرالا 0 تا يتلا

 راتدبنونذكم(نوضر رم هلع مثأ) نيرخ ًآلاونياوالاربخ هيف في رشمرك (ما اظء)ربخ( أين ف ما ) (وهزدكتا
 م ع لمحنأ اولاةني>- نوماكت ( نومصتخذا ) الاوت نكأ مل ولذكمالا اى( ىل !عالا ةاملاب اعءرمىل زاك امدإ

7 
 ( نوضرعمهنع م 1 وص يمانع 'من - 1١:

 صفح (ىلناك ام )نولفاغ

 لعالا الملاب اع نم )
 ةوصل جيحا ١ توسيع

 7 نعم ىلإ امنايهنو و

 0 مههاصتحاو ىلعالا

 2 3 لعق اع ٠م كي * و
 قيرطلا كل_-سملو هلع

 ىف سانلا هل ىذلا

 دخالاوهو اوم انا ع



 هم ةروس) لال ءالؤحانير ده 10١ لط فوتءر راكان ف)

 ىاذفلا متسدق 4 انا هوتمدق متا ف اولق اك كلالتساو كلالشل انل ليقوا م قاع /ٍ

 ةعبقلا الا وتدئازلا انقتلا نعمانمدئام ىل ءانازعاو: انت اوال ل را
 مدق نم انبر و اضيا عابنالا ىا « اولاق © مهجر قملا سيف « رارقلا س فوط أ

 هباذع ىلع ديزينا كلذو فض اذىا افءاضم 4 رانلا ىف افعض اباذع ءدزف 3 ان أ
 نود ىا # 0 8 باذعلا نم نيفعض مهن اير هلوةك نيفعض ريصف هلثم ]

 م«اولذرتسي نيذذلا نيإسملا ءارقفنونعي 1 رارشالان م مهدعن انك الاحرى رثال انام ا ِ
 تاع ناك نانا 00 رةوالاحرل ىرخا ةفص # ايرع» مهانذختا » مهب نور 0 َ

 عفان أرقو مهنم راطستسالا ىفاهل بينأ:و مهسفنا ىلع اكن اهنا ىلع ماهفتسالاةزمهب مماعد ]

 مهنع . تلام © تغاز مأ © نينمؤملاف هلثمقيسدقو ميغلاب اير ١ ١

 مهتنيغا مهتيو ر ىفأ دارملا نا ىلع ى رثال اننا امل ةلداعم ماو مهارن الف « راصالا |

 ةيماشلا ةءارقلا ىلع م ا اإلاو ان ان راجع م42 تعءاز ما انمه اوسل اولاق مهنأ ها

| 

 ا
١ 

 0008 ءان ك- ىدلاىا كالا مها دلع 1 ارو راصباغيزل | ٌ

 رفكلاب متأدب مث مث أ ةداقال عابالا لوقو ىنعي » 1 ١ هوع*دق م ا 9 هوس و ايححز د ١ ش

 سئيف# رفكلاىلاانايا مكئامدب باذءلا اذه 0لا هانعملدقو المودع رشو انلق

 4 اذه انلءدقن ل انير 9 عاجلا - ل 0 اواق 9م م6 را رقلارادسئبفىأ © رارقلا 1

 لاق رانلاىف باذعلا هيلع تدع أ # رانلاىف امعض اياذع هدزف 9 انادنسو هع رش ىأ

 مهو مهفا رشأو مهديدانصو شيرق رافكىنعي # اولاقو ف ىافأو تا نئانغ نأ

 رافكلانا ىنمي © راصبالا منع تغا نا مءانذخا » مهيد فالخ ىلع اوناك |

 ءالؤه ىرئالانلام اولاقف ميم نور“ اوناك نيذلاايف اوربإف اورظن رانلا اواخداذا |

 ءانعم لق ان راضنأ نع اوعج | نكلو راالاىؤ مهمأ هائعم ل قو 0 مهر إف :

 ( نا جأش م مدمنالف اثدلا ف متع غيزت ايران تاك لمنال ندتو انءاريخ اوناكما

 #« قل هركذ ىذلاىا © كلذ

 ا لااا رش ناف مهريقحت ما مهذه راوعستسالا مهب انلعف نبسمالاىا ىدع َ

 مهدسفل ىلع راكنا هنأ ىلع 1 ناك م مم |مددسالاو عااذرتسان اىلعةلالدلا دار ااوةطقتموا مهسفنا ىلع م هراكنا ىعم ا

 رانلاىف [

 انراصبأ مهنع 0 ا
 0 اهف مهو مهارتالف

 91 نيب مهسمأ أ مهنال ارارشأ مهوهساماو ناطسو لالبو بيهصو بابخورامم لثم نينمؤملا ءارقف |

 0 مكناىأمعاصلو أ باذءالريعلاو (0 "6 ) هلوق كلذ اوالعو+ قحأمنأ اني اع همتوغد 3
 افعاضمىأ( افعضاياذع هدزف اذءانلمدقن مانير ) عابتالا ىأ ( اواق ) رانلا ىأ ( رارقلاس كيف ) مكعابتاب اًنرفكفديلا

 ذي ناهس ل ص
 (اولاقو ) هلثم هب أدع ىلع

 ةرفكلا ءاسّؤرل ريمضلا |
 ( الاحر ىرثال انلام 1

 انك )نيلسملاءارقف نونعي |
 ند) ايندلا ف ( هدمت

 لزارالا نه ( رارشالا

 الو مهيف ري_خال نذلا

 (ايرمعم .هاندختا)ىودج

 ريغ قارع رابخالا ظفلب

 الاح رلهفص هناىلع م هاع

 رارشالا نم م

 مهريع ماهفتسالا ةزمعو

 ابرحم» موه راوهسسالا

 فاخوىلعو ةزجوىندم ١
 كثلام(تغازمأ) ل ضفملاو |

 لصتءوه (راصبالاربنع) |
 مها تيل وشب

 اييفاوستلا,

 0 ةنلالدأ |
 راثلا لمان ٠م ل

 3 انازا اال راصبالا مهنع تعا زرق اه ولخدمأ رائلاانوه الخدم الز | 5-0 مهانذذعا نيذلا

 خش هناالا

 كلذنا ) مماكم مب

 1 ( ممءانكح 0

 ديال ةلاعال نئاك قدصا

 منَ 1 ىلع هَ
 : هللا ع سوال

 د

 نم 700 كلو ,ح الاولوالا (او 5 كلو نأ لذإلا (( رارقلا ف )مكبادتقاف نيدلا اذه( ايا )هونغ 2 (هوتم كك

 رانلاف(ىرتال انلاما ولاقو)انم عام (راد ١١ قافعض اب اناذع هد زف) ا ةرااركاسو سد ءابانونميندلا(اذه) انل عرش نم ء(ان امد

 <( برت 2 مهن ذخنا) ءأ رقفلاو ةلفسلا نقل رارشالا ٠ 0 مه كما ناك )نيزنؤملا ءا رقث نوندب (الاحر)

 قل ”تالعأ مترك ذىذلا (كلذنا ) مها را راصنأ( (راصبالامهنع ) تلام (تغا زمأ)

 امندلا ىف م هان ردع



 3 : : : 3 : ريكا ىلعفطع قاسغوءربخ ميحو 1 اذهفءوقودلف قاسغو مجاذه ىأ ( قاسغو مجهوقوذيلف اذه) مئانلا
 دش ابقاسغااو صفح و ىلع وةزج ديد_كتاابقاسغو ميج وهلاقفأدتبامثم وقوذيلف اذه باذعلاوأ ضارتءا ءوقوذلف

 قر قاسغلاو هر< قرم م البق وب اههمدلابساد ا نيملا تق علاقا راثلا لها ١ هلع نهب قسفيام فيققلاو

 ااودمو ىاىرصب رخاو روك دملاباذعلا لم نم ) هلكش نه) رخآ اد رخآ باذعو ىأ ) رخآو درب

 (جاوزأ ) ةعاظفلاو ه2 ؟٠9 زهؤ- ةدشلاىف 4 نورشءااو كلاثلا ءزألا ١ قوذملا اذه لكشنم رخا
 0 تت ت[ه ىلسرس_ا 52525121202222 2-2222 ممل

 بادعلاوا هوقوديلف ادهاوةودل ىا « هوتوذلف اذه  داهع منوج نه مهل هلوقل
 9 أ نم 2

 نيلوالا ىلع وهو © ىاسعو مح 0 مريح ادتمم 0 نا زوحنو هوئودلف اده

 ' نيعلا تقسغ نم رانا لها ديدص نم قسغرام قاسغلاو مج وه ىا فودحم ريش |

 '00 ]و #9 نيسلا دئدشت .قاسغو ىاسكلإو ةزجنو صحار قو» اهعمذ لاس اذا |
 رخا باذع عاونا واتاقودهو ىارخاو ناي رمه.لا ا رخآ باذعوا قوذدمىا ا

 هللا ىلع ريمصلا ديحوتو ةدشلاىف باذعااوا قوذملا اذه لثم ند « هلكش نم © |

 دك عوركلاب ىرقو قاسملاوأ قاستلاو ميمعلل لماثلا بارسشثالوا ركذ امل ١
 فودحم ريخلاو راجلاب عفت موا ةئالثلوا هلذفصوا رخآل ريخ سانحا © جاوزا 9

 | رانلا اولخد اذا نيغاطلا ءاسؤرلل لاامةياكح © مكعم عقم جوفاذه »يل لم ظ

 اهيف لودلاو ةدشلا بوكر ماحمتالاو لالضلا ىف مه-هبت جوف مهعم اهمحمثاو

 ىا هنه لاح وا جوفل ةفصوا مهعابتا ىلع نيعوبتملا نم ءاعد مهبابح مالا »

 | رانلا نواخاد © رانلا اولاص مهنا © ةعسو ابحر مهباونأام ىا ابح مال مهيف الوقم |

 | قحامتنا لب # ركب ايحيمال متنا لب © ءاسؤرلل عابشالا ىا « اوااق 8 انلثم مهلاعاب |
 | | تلت خس سس لإ 22227722222 سس سسسسسسلللعلسس

 | ره رااوع سابعن لاق قاسغوراملاءاماوهو مج اذهءانم قاسغو مج وتو ذيلفا ذه

 ١ رانلا لله ادواج نهدي دصااو خلا نه ىل.ساموه ل ةواهررانلا مهق رح كمدرب مه رح ٌْ

 0 اذه دما نكنملا درابلاوه لو + بحس ىف نبع قاسفاا ليقو ةانزلا جورنو مههوطو |

 »و جاوزأ 2 قاسفلاو ميلا لأ 4 هلكش نم رخآو ٍِه هوقود.اف قاسعو مح أ

 0 2 ب 0 3 )ا ب . ١ .٠ 537 . ا

 ٍإ اذا ةداقلان أوه سايعن لاق 4 مكعم ا عراد 0 بادعا|ئهرخآ فانس أى أ ا

 عابسالا ةعاج ىنعي جوناده ةداقلل ةنزاطا تااق عابسالا عد لخد مث رانلا اولحد ا

 ' مهناو» عابتالا ىأ 4 مجابح مال و ةداقلا تلاق عماقملا كلتنم فو مهسفناب |

 ١ منألب يه ةداقللعابتالا لاق ىأ # أولاق 99 ندي اهانياص اك اهولخاد ىأ © رانلااولاص |

 ىأ الهسو المهأو أر مح لوقت برعااو ضرالا مكب تبحرال ىأ ل مكب اي> مال ْ

 زوي هلالرخآل ةفص

 اذه ) ابورض نوكيزا

 اذه ( ممم قم جوف

 مكمم ها دق كك عج

 قراتلا لغد ىارالا

 لوخدلا ماهقالاو كت

 ةملعتلاو ةدشب ”ىقلا قف

 مالك ةياكح هذهو ةدشلا

 ضعب عم مهضعب نيعاطلا

 دارملاو اذه نولوق» ىأ
 نيذلا مهعابأ جودفلاب

 ةلالضلا مهم اومحتا
 بادعلا مهعم نورروتت

 معد هاعد ) ماد ١

 نم لوش مهعابا ىلع

 تيب ا ىا ايح سم هلوعدي

 انقضأل هفللا ماع

 متابحر كدالب تبحروأ
 هوسلاءاءدىفال هيلع ل خدت
 مهيلع وعدملل ناس مو

 ىأ ( رانلا اولاص منا )
 لن

 مهيلع ءاعدلا مما_جحتسال

 قم جوفاده لبقو

 (0تكه ١ ) اذه لق ءاسورلا مالكر انلا اواص مها مارح سمالو مهءاينأف ةرفكلا ءاسؤرل ةنزملا مالك
 ءاعدلا ىأ ( مكيبابح سعال نأ لب ) عابتالا ىأ(اولق ) ةنزملا مالك هلك

 انلامهق رحنا كم هقر حب رب رمهز(قاسغو) هرح ىبنادقراحءام ( مز منهج باذدع (هوقوذلف)نيرفاكلل (اذه) راتلامهل

 ةمأ ةلهعد 0 لوالاو لوأآلا رانلا هبا موا ديف باذعااناولأ ُ جاوز ) قاسفلاو م اون نم(هلكش نمرخاو)

 الوأ لوف رانلا( ركعم) لخاد( معقم ) ةعاج ) جوفاذه ) رانلا تلخهةهألوال هللالوقبف اهلبق تلخد ىتلا اهتخأ تنعل

 مكبايح سعال متنأ لب)ةمالا رخآ (اولاق ) رانلااولخاد( رانلااولاصممنا) مهباعمللا عسوال(مهابح صال)ةمالا رخال ةفالا
1 

 7071 بلا خت



 قاماجف لماعلاو ّ وهو ندع ىلا اهفاضال قدح ا -7 نهلاح (ةوعفم 7 ب 2-82 (ندعتانج ٠) لان

 اههباودالا مهل زيفم نع ف ود ءعداعلاو ةوهفم لغاذار كلو نا ءاشرأ( باوبالامهل ( لعفلا ىمم نمني 0

 وهو ةوعفم ىف ريومملا . نع لد, ىه أ دوحأ لؤالا ناآلا اج .اونأوأ مهل ىأىوألا ىه يعجل ناندلوق ف فذحاكفذ :

 ةىقم لما تكاومهل قادقز أ نم لاح( هك لا_عثالا لدب نهوهوباوالاى مةعفم,رب دق تا_حلا ري

 نرصقىأ (فرطلا تار رصأق مهدنعو زلوالاب ءافتك اقدح رك ترسو أ( بارشوةريثكة هك اهباهيفنوعدباهيف

 ا نارقالاز يب باهتانال ةضررلا را املا ادل كلا ؟/6 ١-1 (بارتأ)نوجاونأ لمنونرل

 ايارتأ نيس تادللان أك ]

 05و نيسمبارتلاوأل ١) 00 3 7 0 7 شوا يع سا 1 7 نجرا د ىلا ندعإ
 ( نودعو:اماده) دحأو |[ ذأ ريذلاو ءادتسالا 0000 5و لعفلا ىتعم نم نيقتم ا ىفام اهنف لماعلاو أ

 مويل)ورعوبأو ىكمءايلابو ا نالاح# بارشو ةريثك ةيكاش أبهمق نوعد اهيف نيئكتم 2# تود ناريخ امهنا ١

 ىزج مويلىأ ا || نوعدينا روظالاو لصصفلل نيقمملا نمال مهل ىف ريمشلا نم نالخادتموا نابقاعتم |
 اذهنأ) تاما سفن لك | رامعالل ةيكافلا لع ناطتقالاو هريقض نع لاح نئكتمو اف مهلا نا فانا
 عاطقنا نم (دافن ن مدل مانق زرل| 46 فرطلا تارصاق مهدنعو و همم لاحتالو لاحمأل ىذغتلا ن نافذذلتلا ضحن مهعاطمزإب .

 قزرلا نم لاح ةلخجاو | تبا نارقالا نيب 8 ناف مهل تادل « بارتا 8 نهجاوزا ريغ ىلا نرظنال
 الاغ) 00 لما_هلاو ١ تقوق مهلك هناق بارتلا نم هق اقتشاو ةيدصالو نوهبف زوال ضعبك نهضعب وا

 ىافودحم ادتيلاوربخ )7 ءازإا ىلا لوصولا ةلعباسملا ناف هلحال ©« باسملامويل نودعوتام اذه# دحاو

 ؟ ناك ادجوا دهيمالا |( عاطقنا 6# دافن نم هلام انقزرل اذه نا ظهلبقامقفاويلءالابورعوباو ريثك نبا أرقو
 (بامرسشل نيغاطللزاو) || رشا نيغاطال ناو © اذه ذخوا ركذ اك اذ_هوا اذه ىمالا ىا « اذه 9و

 هنم لدب (مهج) محم | #« داهملاس تف ه١ ميج نه لاح © امنولصي © قبسام هبارعا * منهج بام

 سئيف)اولخ دي(اهنولصي) مهج وهو فودحم مذلاب لصوص مئاسنلا شارف ند راسم شرفلاو دهلا
 || ريغب مهلاع .اونأ مضت لبق «# باودالا مهلةعفم ندع تانج © ىلامت لاقف كلذركذ من ْ

2 7 

 نم مهام هش ( داهملا

 هشرتف ىذلا داهملاب رانلا ١ 0 امقنوعدب اف 5 ٍِ قلغنا ىحشنا اهل لاش سصعالاب لب دس . اهل م

 ءابنالا ندعم (ندعتانجإ) ان حلاو بارشلاو نائسالا تايوتسىأ# بارتأ فرطلا تارصاق مهدنعو بارشو
 4 زوقم ١ نيطاصلاو ا اذه 0 ندساحتتالو نرياعتالو نضعاشال تامخآ م لقو ةنسنيثالثو ثاللثتاشس

 ه.دعونام اذه ليقوأ نودعوتام اذه نينمؤملل ل_قىأ # باسحلا مويل نودعوتام

 املك مئادوهلإب عاطشاو داقن نم هلام مئادىأ * دافن نم هلام انهزرل اذهنا ِ نوقتملا

 | ناو © ءانرك ذ ىذلا مالا ىأ « اذه  ىلاعت هلوق # هناكم ىف هلثم داع“ىش هنمذخأ
 0 ( 5 .)ةنب | لاقف كندي مث 4 لانوعحرب 6 سس | عي 4 انوع 9 نيرثاكلا في # نيغاطال أ

 05 مثلو و2 كد 2
 هل ملاىما 2 ف ام ولع دي ً ا دما امث

 ناولأب (ةهكاش)ةنحلا ف | هك م شارفلاىأ © داهملا 2 0 1 مول ميج 9 ىل ٍ

 (فراطلات ا رج ا اوحةنحلا ىف( مهدن ور لا ) نسف 1 ا و 5 ( ناو ]أو (بارشوةريثك )ةهك افلا

 مويل)امدلاق مث | (نودعوتاماد ده ( مها هللالوةيدالمملاو ن.سلا ىف تايوتسم (بارا)نهحاذأب تاعناق نيعلا تاضاغ

 (نيغاطا ناو)نينمؤلل (اذه) عاطقناالو ءانفنم ( داغننمدلام ) مهلانم#وانماعطا ( انقزرلادهنا ) ةمايقلاءوب(باسحل

 (داهملا سيق ( ةمايقلا موب مم ولحد ) اهنولصي مهح 7 ةردالا و حل احا ( هءاصأو لهج ىف انيرفا

 رارقلاو شارفلا

 م

 ةمايقلا مون ( باوالا

 لعنيسااح (امذنيثكتم)

 ىف نيعانلاعلا ىقررسلا



 ىنعأرامماب عفرلاوأ بصنلا
 مهام قع ةرخ ”الارادلا

 هانمموأ مالسلا مهيلعابب الأ

 ذ لقو ريغال رادلا

 0 ءانثلا رادلا
 هن ره صلخ أدق 1 ادهو

 ايندلا ف مهريغ رك ديس يلف
 هيوش هينورك دام لثع
 ناسلا مهلانلمحو هلوق
 نما دنعم ماو)اءلع قدص

 ندهن راتخلا ) نيفطصملا

 0 (رابخالا)هسنجما نيب
 ىلع كو أ ريخ 5

 مج ىف تاوماك فيفخلا

 ركذاو ) تيموأ تيه
 ناك( مسيلاو ليعمسا

 لخد فيرعتلا فرح

 لفكلا اذو ) مسي ىلع

 ضوع نيونتلا ( لكو
 مهلكوىأ هيلا فاضملا نع

 ركذ اذه رابخالانم )
 (ب امن نيقتمللناو
 ليج ركذو ف رشاذه ىأ

 ا |

 ىعي 2 نسل كلذ

 معو ل كلذ نسح 0 نيب مك 71 بر ةرفغمىلا ةرخآل اىف نومجريو للاب ايندلاىف نوركذ

 هللادنعراخالا مالسالاو ةوبنلابامندلا ف نيراتحمل(رايخالا نيفطصملانملاندنع ممناو)ةرخآ ةلارك وهل ركدة صلال وَ
 - «ىشب هليل فكك لاش واهافوف م وقلءاشأ نمضو لفك ىذلا(لفكلااذو) سايلا عنب( عمسيلاو لممساركذاو )ةمايقلاءوب

 . (رايخالا نم) ءالؤه لك( لكو) ابن نكي ملواحاصالج رناكو لتقل نم هللا مهاجن ىتح مهمعطي ناكف ىبن ةثام لفك ل اقب و هاذوف
  كرسشلاو رفكلا ( نيقتللناو ) نيرخآآلاو نيلوالا ربخ نآرقلا اذهىف لا_ةيو نيملاصلا ركذ ( ركّداذه )هللادنع

 لاقف ةرخآلاف مهرقتسم نيبمث ةرخآلا ف عجرم (ب آمن حل) شحاوفلاو

 لمترادلا ىركذةصلاخم امثدلا ى 3 ذ نوسنيو هللا ىلاعوجرلاوةرخ آلا ركذ نورثكي مج

 ١ اندم ىرك ذو ىر 5: 00 ثىر 55 نوكت هةضاادخان ال هئدام 1 غلا ةفاضا نم ىهو عفانو قادم ةفاضالا

 مهل ةماخ نابعأ لعافلا ىلا ةفاضم ىهف صواخ قع ةصلاخ ل قو رادلا ىركد مهصالخاب ىأ لوعفملا ىلا فاضم

 0 ةريضاغارخأ ا ذ 7 8/ زوح نودوشيال 4 نورسفعلاو كلاثلاءزلا ) 7 ىلع رادلا ىركحذ

 نال كلذ و 0 ةعطال مهص واخ ناف اتاد 0 ول مهركذت |

 رادلا قالطاو ةرخآلا ف كلذو هثاقلب زوفلاو ىلاعت هللا راوح نورشو نوتأي |

 ىركذ ىلا ةصلاخت عفان و ماشه فاضاو ربعم امدلاو ةيقيقحلا رادلا اهناب را_ءشألا

 ( نيفطصملا نمل اندنع مهناو 8» هلعاف ىلا فيضاف صواخلا ىنمع ردصم هنالوا ناببلل |

 رارشاو رسثكر يخ عج ريكا ىف مهيلع نيفطصملا مهلا ثان نيراتلا نا «# رابخالا |

 ليعمسا ركذاو © تيهوا تيه عج ىف تاوم اك هفيف ىلع ريخوا ريخ مج لبقو |

 اك ماللاو ”ىبنتسا مث ليئارسما ىنب ىلع سايلا هفلمسا بوطخا نبا وه ١ عسيلاو |

 لوقتملاب اهيبشت عسيللاو كلو ء اكرابم ديزيلا نيديلولا تيأرءهلوقىف |

 لحرلمعب لفك ليقو مهلفكو مهاوأ اف لتقل نم ملسارسا جند ىنةئامهيلارفليقفهيقاو |

 بن مهانصاخأو اهاركذو امندلا بح 0 انعزت لوا اهريع ىركذ مل سينغ |

 ناو © هنوركذ لج لبقو فرش لبقو ركذ مكلعىلب ىذلا ىأ « ركذاذه» ه |

 انه رادلاو رادلا ىركذ 0 اناىناملاو ةضلاخت ومن لدبلا لع رخلاوإا لهوا

 . نديدوهاك امدلا ف ممودهزبو : ةرخ آلا رادلا سانلا نورك د مها_ةعح ناب نيصلاخانا

 ايف مهرلقت مهط#

 هنوم ق فاتخاو بوبا نبرشبوأ عسا مع نبا « لفكلا اذو وف عسالانم عسل ند

 0 انس رايخالا نم ا مهلكو ىأ 4 لكو 2 ةذاخ ده ةئانم 0 6 !صب ناكحلاص

 نآرقلا وهو ركذلا نه عونوا مهلا فرما# ك8 هرومإ نم مدقتام ىلا ةراشا

 عج سع # بام نسل نيقتملل نا ووو لاقف مهلاثمالو مهلدعاام ناب ىف عرش 6

 ةرخآلاىفام لضفاب ,هانصلخأ لبقو ايان ف مئادلا فرار را ةوخم
 ذختاو ىلاسعت هللارهراتخا نيذلا نم ىنعي 4 رابخالا نيفطصملانمل اندنع ماو وف

 ىأ « لفكلااذو عسيلاو ليعم“ا ركذاو هه رادك الاو ساندالانم مهافصو ةوفص

 | لجوزع هلوق # © رايخالانمهلكو ف مهقبرط كلستل مهربصو مهلضفن مهركذا

 ةرخ الاف هيلا نونو 7-0 ا 0 نسحىأ « ب ب 15 دول نس 3

١ 
3 
ْ 

1 

1 



 بورضملا بيصي نأسحيو ةيقاب ةصخرلا هذهو هايا اهمدخ نسلابلعو هلع *ىشنوهابهنمع هلال لسف ار اذاتئام
 قاعتما_تناكو نيفيغرب اهب وذ تعال .,ةوهردص جرن ة> اح ىف ةيهاذهبلع تأطب أ امنا هنبع قبسلاوةئاملا نهةدحاو لك

 الهتلا ىلا ىوكملا نكل هجرتساوهبام هللا ىلا اكشدق منءالبلا ىلع ( ارباص) هانلع(ءاندجوانا)ماقاذا مالسلاهيلعبوبأ

 ةروس ) يوكشأاا 5 5807 اح ماللاهيلع ب وقم لاةدقفاءزج ىمست

 اهف «# ارباص ءاندجو انا 8 دودحلا ىف ةبقاب ةصخر ىهو كلذي هنيع هللا لاحت
 ىعشأل هناف ناطسلا ند هللا ىلا ءاوكش هب لدالو لاملاو لهالاو لل هباصأ

 «دبءلا من نيدلا ف هموقواهنتش. نا ةفيخ كلذ لاقدن اعمءافشلا باطو ةيفاعلا ىنقتك مزج

 ميهاربا نا ىلعوا عنا عضوم سنجلا عضو ىلع اندبع ريثكن با أرقو « بوقميو
 ىدبالا ىلوا # هيلع فطع بوقعيو قحمماو هل ناب فطع هفرش ديزمل هدحو ١

 مولءلاوةل اجلا لاالا ىلوا وا نيدلايف ةريصبلاو ةعاطاا ىف ةوقلا ىلوا « راصبالاو
 فرامملا نع راصبالابو اهترشابع اهرثكأ نال لاممالا نع ىدالاب ربعف ةشرشلا أ
 مهانصلخاانا © تامعلاو ىنهزلاك مهنا لاهجلا ةلطبلاب ضيرعت هبفو اهيدابه ىوقااهنال |

 # رادلا ىركذ # ىه اهيف بوشال ةصلاخ ةلصخانل نيصلاخ مهانلم> « ةصلاخم

 ذخ اين ءسمأو الا هللهسو اهيرضىف ةاتفافدمم اهريص نسح هتلاركشف طوس ةثاما

 كلذ لهو هيعىف ثنحبملولءففةدحاوةب رضدي ا رضيف راغصدوع ةئثام ىلع ل قش اثغض

 ةئاممدبع برضينأ فاح نيف ءاهقفلا فلتخاو دهاحملاق بوءاب صاخدنا ىناثلاو |
 لاقو رييالدجأو دمسنب ثيالاوكلام لاقف ةدحاو ةبرض اههيرضو ايس طول

 اوهتاورب دقف ةدح ىلع طوس لكمهءاصاف ةدحاو ةبرضهبرضاذا ىفاشلاو ةفينح وأ

 هلادبملا من رف هيءانيلتبا ىذلا ءالباا ىلع ىأ « ارباص ءاندحوانا » ةيآلا هذه مومعب

 مهربص ركذاىأ « بوقعيو قعساو ميهاربا اندابع ركذاو وف ىلامتهلوق © «باوأ
 هدلودقش ىلتبابوقمبو ربصف لوقىف عذلل معخأ قعساو ريصف رانلا ىف قلأ مهارباف
 ىلا هللاتعا طيف ةوقلاىلوأ سابعنء!لاق © ىدبالا ىلوأ ف ربصفءرصب باهذو

 ىوقأ رصبلابو لامالا رثك أدبلاب دارملال قو ىلاعتهللاب ةفرعملا ف ىأ « راصبالاو ف
 ةدماعو ةيملع نانوق ناسناللو رصبلاب كردالانءو ديلاب لمعلا نعامجربعف تاكاردالا

 مهانيفطصا ىأ « مهانصلخأانا قط راصبالاو ىدنالاب نيتوقلانيتاهنع ربمف هتدابعو
 ةرخآلا ىركذ مهانصلخ ا ءانعم لبق « رادلا ىركذةصلاخم 9 نيصلاخانل مهانلعحو

 ١ ةيرضةئاماءرض"ى ربنا فلعف تأطبافة جاك ترهذ فس وبن ميئارفا تنبةجرلقو

 قممساو ميهارباان دايعركذاو و ىلاعت هللا ىلع ءرشارمثب لبقم « باو اهنا 9 بوبا

 | حابرىبأنب ءاطعو سابع نبالاق هبوماعمنا امهدحأ نالوقديف المأ ةصاخ بودال |

 مالسلاهيلعهنا ىلعهتنا ىلا ىبز>و ؛ ص
 ده مسوس رسب

 ىلعةفصح هافشا| باطي ناك

 ناك ثدح ةنتفلا نمهموق

 هنأ مهلا س وسو ناطشلا

 ام ىلثع ىلتيا 1 ابن ناكول
 1 .لأ ةد اراو هبقتنا
 ملنأىلاءسمأ خاب دقفةعاطلا
 ناسللاو باةلاالادنه قس

 هنأ) بوبأ (دهلا من)
 انديع (اندايعركذاوباوأ

 قحععماو ميهاربا ( 05

 ميهاربانعج نف(بوقعنو
 ناب بفطع هدعب نمو

 دحو نمو ايدابعىلع
 ناب ف ا ءءدحو مهارباف

 ان دبع ىلع هت رذ ف طع مثل

 امن لاعالارثك |تناكاملو

 لكىف ليقف تباغد. الاب رش

 ناومهيدباتاماماذه ل

 ةرش املا همف ىباتسال الع ناك

 امدح لامعلا ناكوأ ىدبالاب
 درواذه ىلعو مهل ىدبأال

 (راصبالاو ىدبالا ىلوأ)هلوق
 ةرهاظلا لاعالا ىلوأىأ
 نيذلانأك ةنطالا ركسفلاو
 ةرخآلا لاعأ نوانسأل

 الو هللاف نودهادالو

 ئىوذ راكفأ نو 0

 نيذلا ىنهزلا مكح ىف تانايدلا
 لاعأ ىلع نوردق.ال
 لوقعلا ىبواسملاومه>راوج

 لمأتلاوةدهاجلا .عكرت ىلءؤعب ونو هللا نيد ىف نب رسصبتسملا نهالو هللا لاع نم نكي مل نه لكب ضي رءتهيفو مهل راصيتساال نيذلا

 ل ىف ىرك ذ(رادلا ىركذ ) اف بوشال ةصلاخ ةلصخم (ةصلاخم) نيصلاخانل مهانلعج(مهانصلخ أن |) ام هنم نين كتم منوك مم
 سلتا ا يي سس يس سس صصص سحاب:

 ؟)ءالبلا ىلع( ارياصءايدحو انا ( هنهتللا ضرب ملهي تملكت مالك يس ىفةداح ةئاماهن د لجعل هللا ءاغش نبل هللاب فاح كلذ لق

 ةوقلا ( ىسالاىلوأ بوقءعو قممبأو )نوحرلا ليلخ ) مههارب اندابع ركذاو) هللا ةعاط ىلا لبقم هلل علم (باوأهنادبعلا

 ( رادلا ئركذ ةصلاخ ( مهانصصتخا (مهانصلخأانا) نيدلا ف ) راصبالاو )هلل ةدارعلا ىف



 ةهاركلاىلعديرغيو 0 نمدض سم فديلا هب سوسوب ناك ام دارأ ليقو بسولاعاونأن م هفىناقن
 ةثالث .دوعي ناك هنا ىورو لجاربصلاب هدرو هعفدف قذوتلابوأءاللا فكي كلذ هيفكينأ ىف هقلاىلااهعلا عزجلاو

 هنادئالب ببسيف ركذو نيلاصلاو هابنالا ىلتبال هللازا را دا لمقفدنع لأ قرهدحأ دتراف نينمؤل نه

 'ةياكح ( كلحرب ن را)هنمتقبسةلزالب تاجر ,دلا مفرلهللاءالتبا وأ هنعدكف ركمىأر وأ عئاجهراحو اهلك افتاشعذ

 رأى هو ضرالا ك لحرب رضأ ىأ كلجربضكر اهل لاقفمالسلا هيلع ليريج هيلا الس رأى أ مالسلاهيلع بوبأ هيسرحاام
 لدتقتاماذهىأ(بارشودر ,اب لتنم ه ؟م> 2- اذه)ل يقف !نورشعلاو كلاثلاءزلا) نيعتءبتفامرضفةياجلا
 كنطاب أر ييفدنم برشتوهد

 نانيع4تعبن ليقو كرهاظر
 م لسدعاف

 ءادلا تهذن ىرشالا نه
 برش امدح“

 هللا نذايبهنطابو هرهاظ نه

 مهاثمو هله هلانبهوو) ىلع

 ىلاعت هللا ,هايحأ لبق( مهعم
 ةجر) مهلثمءدازو مهابعاب

 (بابلالا ىلوال ىركذوانم
 ةهلا 55 امهل لوعقم

 ريك دتودهلةج راك

 اذامنال ٍبابلالا 0

 ىلعريصلا قمرعر هريصل

 ىلعفوطءس(دخوز البلا
 (انثض كدم) ضك را

 شوشح نهد ريخصة مزح

 نعو كلذريغوأ ناحروأ
 امهنع هللاى طر ساعنا

 برضاف) رت نمدضبق
 فاح ناكو (ثنحنالوهد

 5 نب رضيل هض سم ىف

 (كاجر) برضا[ شكرا)
 جرح ب رضف ضرالا ىلع

 ةمدتلان الامان ءاطشلا ىلا دانسالاوهسمدتا لاقل ى هال ولوهيهادانىذلاهمالكل ةياكح وهو

 لف مولظمهئاغتسا واهلامةرثكب بحعادنا لدقاك هتسوسوب لعهفال كلذ
 ةاعاصوا بنذلاب افارتعا نوكمف هربصل اناحم*! هلاؤسل و ا ءزغي ملوهنهادف رفاككإهةدحان ىف

 بصنا !نمدارملانالوا مهرايدنههو>ر ,>اوهوضفر ىت> دعانا ىلا سوسو هنالوابدالل

 ا هيشاوم تناكو ا هثغي

 ا

 | عزجلا ىلع هيرغيوةج-رلا نم طونقلاوءالبلا .ظعن مدض ع ىف ديلا سوسو ناكام باذعلاو

 لمقثتلل نيديصب !ودشرلاودشر لاك ةءاوهو نيتحمفب '”ىركو ردصملا ىلع نونلا عب :بوقف أرك كو

 ١ ودرابل -ةةماذهإو ضرالا كج رببرضاى اه سيح اال ةياكح# كلجر. ضكرا »©

 كرهاظ أر يبفهنم برثيو هب لسةةيءامىا لستغماذه ل |. نبع تءنفاهب رضف ا # بارش

 0 ىرخالا ن م لستعاف ةردابو ةراح نائع تعم لضو كنطابو

 ' هلاتهو ليثو مهتوم دعب مهاتيحاوا رهقرفتدعب هيلع مهانمج ناب © هلها هلائبهوو »
 , ىركذو و هيلع انتجرل # انمةجر 8 ناكام فض هناك ىتح# مهءم مهلثمو ريل

 قي اهف هللا ىلا ءاحللاو ربنصلاب جرفلا اورظتنيل مهل اريكذنو « بابلاالا ىلوال

 ١ شيشحل ا نم ةريغصلا ةمزحلا ثذضلاو ضكراىلع فطع © اثض كد ذخو © م

 | مالسلا هيلع بوقعي تنءال هتحوز نا ىور « ثنحن الو هب برضاف © ءو“<و

 أ

 نه برشو ةراخلا ن

 هلال ةده تسفأ امله اىنعي * ضل كر 00 بوب 0 تدءدش دقو دسلاو لاملاىف ١

 اذه بذعءامزبع تءبنف لعفف ضرالا ىنمي # كاحرب  برضاىأ ضكرا هلق

 ىثممت هر ,هاظب نكعءا ال )تن ةنن لفتت نأ ىلاعت هللا ءسعأ دراب لتعم

 برعشفىرخأأ بدعمامز بع تعبنف :: ىرشأ ةلسم ضرالاهلحرب ضكرف ةوطخ نق

 مهلثمو هلهأدلانبهوو بارشو 9 لج وزع هلوق كلدف هنطىف ناكءاد لك ب هذفدنم |
 موزالا ىلع القجرلاو لضفتلا ليبس ىلع هممكلذ انلعف امنا ىأ 4 انم ةجر مهمه ْ

 | هرض انفشكو هتعءءانل زأمث ريصف هيلع ءاليلا انطاس ىتعي # بابلالا ىلوال يك ْ

 ١ نم كفكءلمىأ © اًمْمْص د ةدمدحو ل رئاصبلاو لوقعلا ىوذل ةظعوم وهف ركشف

 ا "ا أ كفلخ دف ناكو د الو هن ب رضا ةهناحروأ نادعفأ ثدش

 © ةثام ) برضف تا ةبرمخ برضاهلل لاق مدي اممأتلافهنم ل تغاؤدنم لستغا (لستغم اده) لا ريح إلا :نيعارم

 هفو>ىفام مأتلاف برمثف هنم برشا بدع دراب بارش اًذهوىا ( بارشو دراب ) ليربج هللاقف ىرخا نيعارنم جرخت
 9 وال)ةظع (ىركذو) هيلعانمةمعن (انمةجر)ايندلا ف لاقو ةرخآآلا ىف ( مهعم هلثمو ) مهانكله أ نيذلا(هاهأهلانبهوو)

 كليم هب برضاؤ)ةل:-ةثاماوف لذس نم ةضبق ( ائْغذ ) بونأ( كدسدْحَو ) سانا! نم لوقنلا ىوذل ( بالالا

 ناكوكل انيع ىف مئأتال (ثن الو ) دءد_صلا م وب ثني ةجر



 هلاشطعا ى(| عر كقلط دقن لاق نمو ا دتؤ و 1

 مهلمعتسا ةزغ لا نافل ضنا 6ك لك لع فطع# ل ىف لين رقم نيرخآو 9 أ

 رورشاان ء.قك لعد ار 1اناب رتالاواذهاهد. ءقننكعو ىرت الف اص ةفافش مهماسحا

 هب طلاس ملام ىلع طاستلاوةطسلاو كلملا نم كانيطعا ىذلا اذه ىا © انؤاطع |

 نك داكيال مح هاطع هنا ىندملاو ضارتعا امهنيب امو هلةلصوا ءاطعاا نموا كيلا |

 ايندلاىف مظعلا كلملا نم هلام عم ةرخآلا ىف « ىنازل اندنع هل ناو ه ديقلا ىف ا

 ا ىلاب # ىتسم ىنا © هل ناب فطع بوباو انديع نمل « هير ىدانذاإ# ٍ

 داقفصالاق مه رق رف ىت> هل اور“ دو.ةلاىق 5 3و ا و دافصالا ف نيئر مه 0 ا

 نسحلالاق تكسمأ اهفالو تيطعأاهف كيلع ج رحال ىأ# باسح يغب 2 تمشي نءىأ ا

 نكت طع ملناو رح لأ نامعأ نا ةلافز 'ءائلسالا ةعرتةبلعالا قمع دح أ ىلع ىل ا دا لام ١

 نيطابشلا عاف ادهلقو ة عم هياع أ

 كياعةمبتال قاثولا ىف ليقو لمءلاىف مهنم تش نم سيحاىأ كسماو هنع خف نم |

 هيلع هب مئأام ىلاعتهللاركذال «# بام نسحو ىفازل اندنع هلذاو هو هال طاعتتاعف
 واع را 1و9 لج دا # ةرخسآلا ف هيلع هب متألع - هنا اسدلاف ا

 كة

 ( لاك ادعو » نمت اه« نامل »لسا نما كسار نان ا
 ىدان) 1 نيطاش مك هو ن.رخآ هلان رس وىأ «نيرخآو 8 رخلانم قاؤللا جرس نم 1

 ةقالكل ةياكح 0 اا ١

 كح ملولوهببس هادا ىذلا ١ «كسأواوم تبع نهى نسح أ ىأ «نامانإلا ؤاطعاذه هلانلقىأ «انؤاطع اذهؤه |[
 تئاغن هال هم 00 ١

 ليقث ديزي بص ةمأ املأ 1
 | تكفى اع نيماف ان ؤواطع نيطامشلا ءال ده نه
 امل يلا دا 1 د وا ا اح

 لأ ع بصتت بوقءيدشر |

 051111110 ا 222203

 نيطاسشلا نم صاوعوءام لكهلا رخ“و ىنءااورحم انمواؤالاجر عم انملواوهوؤاؤالا جارح الرا ىف هل نو_صوغيو

 دويقلا ىف ضءب عم مهضعب نيطايشلاّة دم نرش ناكو(دافصالا ىف نين رقم) لدبلا كح ىف لخادءان لك ع فطء(ئنيرخآو)

 نم هنعمللاىضر ىلع لوةهنمو هيلع نما طابترا هتالءاطعلا هيىمسودتقلا دقصلاو داسفلا رعشكلاوبيدأتلالسالسلاو |

 تش امدنمطءاذ (نئمانان ؤاطع) ةطسلاو لاملاو كلما نم

 مثأي ل عنهناو رجا ى طعااذا 4 سصةروس م ناك وءاطملان 3 --1 ؟مه 5-1 ) قفا اناا ىهو ةناانم

 د (باس>ريغب 0 هريغ فال

 لاحوه ل قوان ؤاطعب قلعتم 1

 ردك انئاطع 0 ُ لعل و رشلا٠ نءاوفكيل لسالسا | ىف ضعب عم مهضءب نرقةدسعو صولا وءانبلاك ة قاس ثاالاعالاف
 ا ىأ 8

 هرم د ىلع رد_ةداكد ال 1

 نئمانان ؤاطعريضستلا|ذهوأ | كي 2 هيلع معتملاب طيصرب هنال 0 هه سودا نو ةفصلاو 0
 1 اده 2 د كلذؤفو هدع واو هدعو اع هاطعاهدفصاو هديدقودقص | و | ميم ف

 نياطايشلا نم تش نه ىلع 1 كك 5 و

 م نم كسماوا ف ةالطالاب 1

 ناس حريب قانولا ىف مهنم 1 4 باس ريذب © 0 نم عنماوتتش ن . طعاو » كل دما وا نفاد ٍُه ان واطع كريغ

 هاذ ىف كا 0 الى ا هنق فرصتلا ضيوفتل هكا هنم لع بساع ريعىا سعالا ق نكشحلا# م لاح ١
 3 اسمو ا

 نسحو ىف 7 اندنعماناو) ١

 مسا 3 ل( بام ا مهؤاشاو مهقالطا كاسمالاو نملاب دارملاو نيطاشلا ريوس ىلا ةراشلا لقو هرمصصح 1

 مح 1

 ريطاد:عىف لماعلاو ا ٍ

 | قمما نن صيعنءاوه « بوبا اندبع ركذاو © ةنخلا وهو # بام نسحو © |

 هاريظاون

 وه ( بوبااندبعركذاو)
 نايب فطعوااب درع نم لدي 1

 هسنم لاس عشا لدب (ذا)

 (ىسيىأ )اعد( هنر

 0 أرق (كمتان ناطيش

 دحاوىنعملاوةريرهردصملا

 (بادعو)ةقشملاو وابمتلا وحو ا

 ا ناش مدبر ١ 5 زو ةقشع ىأ # ب | ىسمىنأ هير ىدالذا |! || كلذو رض ىأ # باذعو # ةقشع ىأ # بصن . ناطرشلا م د كت

 1-5 لانيطابشلا نمدرلا رهو هودي دخلا لالغأ 9 وانسالا ف )1 ن.دفصم 55 0 ا 5 7 رحلارعتىف

 لع(نئماف)نيطاسشلا ىلعكانكلم ناهلساب انكلم ( انؤاطعاذه ) اوباقناالا لع ىلا ,هئعسال

 او)كلذيمئأت وبساحتنا ريغنم(باسح ريغب )ل غااىف سيحا( كسماوا) لغلا ند مهليبس

 (ناطيشلا ته ىنا) هب رامد(هب هير ىدانذاب وبأن ديعربش ةكمرافكل ركذا(انديعرك ذاو)ةرخ آلا فعج م( ب امنسح 7
 توي لل ري هل لاقف ضلممحو ءالب( بادعو زءال دعو بعل ) بيعي ىلع ناطيشلا كطءلستن م ىءاصأ

 لو نيدرقملا نم ا وم

 تاجحردلا ىف ىفرق( ىنازلان دنع هز



 ١ ار رج شاملا باهيسا ىلع رافغتسالا 2 522 ام مدق(اكلم انور ١ ل بهو م رفعا ب رلاق)

 -ِ : ب عم حجج مالسلا مهيلع ءاببنالاةدام
 معجم اف 5 سلحو هي , مخ , متاللا ها و رح“ هعمإ ل طم : روصإ رافتتسالا دقت ىفنيملا 9

 باطل هاناذ هتئيه نع ناولس ريغو هئاسنىفو هيف الا ىش لكىف هيكح ذفنوقاملا الجلال ١ لاؤسلا ىلع
 | ىح فنكح توبا ىلع رود ناكف هر ةثيطخلا نا لعق ديدرطف متاحا دحال )نوكيالول اهستال

 || رحعلاف متاخلا فدقو ناطيشثلا راطف هتيبىف ةروصلا تديعام ددع 0 نود رإ ىضم

 متاحا د>وف اهنطي رقش هدد ف تعقوف ةكوع هتءاماف
 | هيلاداعو ادحاس رخودب مع

 من :و قود ىأ(ىدعب نم
 اعاو ورعوب أ وى دمايلا

 ٠ ْ نكي ملاع الثعم ناك هنال هنف حورال مدح وهو هب ىعت ةدح سطاااذَه ىلعف كلملا نووكم علا هد لا

 ا دوحمسو دئنح ازئاح ناكل يثاقلا ذاا نال هلها لاح نع هلفاغت ةئيطلناو كلذك | ناكو ادسح االول: زعم

 َ © ىدعب نم دحال ىنذ. الاكلم ىل بهو ىلرفغابر لاق 4 دش هلعرشب ةروضلا ْ عرلا هرم كلذ

 ا هبلسينا دحال ىنْش الوا ىلاحل ةيسانم ىل ةزحتمم نوكمل نوكي الو هل لهستنال || كلذ اعداملف نيطابشلاو
 || دحال سيلام نالفل كلوقك هتءظعل ىدعب نم دحال مني لوا ةلدلإ هذه ارنب قيل ||” قطاخلا وخرلاهإت رخ“

 || ةسفانم نوكمف ثم دحا ىطميال ناال ةمظعلاب كلما فصو ةداراىلع لاملاو لضفلان م |! قر ىت>ةزجمم نكيملو
 لعجاممدقتبوجوو نيدلا ىماي هماقها ديزل باهيتسالا ىلع رافغتسالا مدقتو | باه ولا تن كنا) تاداعلا

 ىطما © باهولا تنا كنا  ءايلا متفب ورعوباو مفان أرقو ةباحالا ددصب ءاغدلا || حلبرلا ( خرلا هلاثرعت
 حايرلا “ ىرقو » هتوعدل ةباجا هتعاطل اهانالذف # عرلا هل انرْسف و ءاثت نا ءاشتام | لاح ( ىرحن) رفعجوبأ
 | روما ملاك هتدارا فلات الوا عزعزتال ةواخرلا نم ةنيا 4 اعراب 1 3 | بماي ( ءسماب ) جرلا نم
 | « نيطايشااو » باوحلا ًاطخاذ باوصلا باصا 7 نمدارا# باصاث> داقتلا | ةسيبطةنيل(ءاخر)ناميلس
 ةئم لدن 4 صاوغو ا لك#و» مجرلا 1 فاطع ا 0 عض نملاحوهو ع زعزتال

 ٠ م5 96 ا 0 1 3 1 : 0 ب -- فْرظ ( كيحت) ع+

 بهو ةرفخم هير لأسىأ « ىلرفغا براق © هلوةوهو رافغتسالاىلا 'بانأ لقو ا اخ اا لا
 قابىف هيتيلستال ل قو ىدعب نم دحال تكا »4 ىدعب نم دحال ىبذيال احلمىل | دارأودصت(باصأ)ىرحي

 تاقناف « باهولا تن :اكنا وفا ىرغ نع ىضءاتف قمةتلساك ىربغ ديطتاو عر نا ة

 كلذ لق مل تاقءامندلا ىلع صرحلا ودسحلاب رعشم ىدعبنمدحالا تي ال ناهاس لوق | يي 0
 ناطيشلا هيلع طاسالنأ كلذ ءدصق ناك نكل اهم.ةساشنالو امندلا ل 6 صرح | لا ني 1 "-

 ا : أ نيطايشلا نءلدب(ءانبلك) نوكل كلذ لاس لكو كلم لع ىلوتسا ناظشلانا 0-0 اذهو رات ا م ىائم
 ىلاعت هللا باحأ ثيح هتبون ل 00 ةلالدو هتلاس ر ىلع ةلاد ةزجموهنوبنا ةيآو 7 رداع ما كرخ اذ
 ةيصاخ صن أ تحأ أ هنكلو 7 نائلس ناك لو همدازودبلا 0 0 0 0 / 3 هلا

 اك لايف: صرتالاو 0 قوملا ءامحاب ىسيعو ديدحلا ةئثآلاب هواد سغاكأ 1 ل
 هللا لص ىنلانع ةنع هللاىضر يره ثيدح نه نيم" ىف ا 5202 ا ىنذ ) ىلر فغا بر لاق )

 ةنممدللا ىدكماق الص ىلع عطقيل ةحرابلا ىلع تلغت نلانم اتيرفعنالاق سو هيلع | ( ىتشيال اكلم ىلبهو )

 ملك هيلا اورظتت ىجاوملا ئراوسوم ةيرانن . هظفر تان كراو كتلك ٌْ ( ىدعب نمدحال )حصيال
 هلددرف ىدعب نه دحال ىنشال اكلم ىلبهوملر !كوذاك لسى أ ةوءدتركذف ا 6 واع باسل لاو
 ةفصاعب تسل ةنيلىأ « ءاخر كا 2 خحرلا هتعتو لد هلوق © ائساخ | 510 3 ةرملا 00
 لكو ني-طاشلا هلان رخم“و ىأ 4 نرطماب ثلاو © دار 1 كح ىأ « تاسا ثدح 9 ةو.ئااوكلا اب(ب اهولاثنا
 لوأوهورحا نم ل اللا ةدرعارلا ٠ ا ا د و هلنوذإ ىأ © ءانب (عراد ان رخمسف) تاه نأ

 ب 3 ج2 عع رعد حوض ص 2 00 - د ( هلأ ىر در ) كلذ كعب

 12 نم ١ (صاوغوءانيلك)نيطاشلادل ا رذسو (نيطاسشلاو )دار .((باساش ثيح)ةئيل (هاخ رز نايلي س1 لسوق



 نفوط ل 0 1 ا هفل فان رهظأو 1 1 بانا مث ادسج هيس رك ىلعانتقلا ا

 هللاءاش نا لاقوأ هدد 0-5 ىذلاوف لحر قس تءاح ةأسعاالا لمحت ملف نويل

 ناوعشل ا ل ناكو كان اف لع نطسااتنج نراها لترا

 هللا ىلع لكحوتب ل ناب هئاط+ ىلع هبنتف اتيه هيسرك ىلع قتلا ناالا هب رعشاف

 ناك و اهيحاف ةدارح هنا بتاضصاو اكلم لتقف رسازملا ند نوديص اع هنا لقو

 8-0 هنعهللا ىضر أ هريخاو هك َّق نوتدامك اهل ندوعسا اهدنالو عم حور

 اهمسا دلو ما هل تناكو اعرضتم اكلي ةالفلا ىلا جرخو ةأرملا برضو ةروضلا
 اذهل لعق امون اهاطعاو هيف ككل ناكو دعا اها_طعا ةراهطال لحد اذا ةنيهأ !

 كلم نايلس ىلع ىلاعت هللادر نام لا امون رسشع ةعبرأ هتريسب ناعلس كلمىف فص ماقاف

 دسجلاوهف تيثف هدبىف مئاخلا داعأو ءريرس لع ساجو كلم ىلا عجرف هيلع بانو

 ةثالث نسابنلا نع نابلس نوقع لاو رسما نب دعس نع ىورو هش 5 قلأىذلا

 هللاءالتباف ىدابع روما ىفرظنإف مايأةثالث سانلا نع ترههتحا هيلا ىلاعت هللا حوا مايأ

 هريغو ضانع ىضاقلا لاق ءاياناط ثلا ذخأ و متاكلا ثيدحنم مدقتام وحركذو ىلا#ت

 هفرصتو كلم ىلع هطءاستوهءناط.ثلا هيبشتن م نوبرابخالاهلقنام م نيققحلا نو

 ىلامت هللامصعدقو اذهلثم ىلع نوطاسيال نيطاشلاناو هيكحقق روملاب هتمأو
 نيهت#لاىف ءامرخأام هتنتف بيسنا نوققحلا هبلابهذ ىذلاو اذه لثفنع ءاسالا

 نا_علس لاو ا هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاق هنعىللاعت هللا ىضر ةربرهىأ ثري دد نم

 هللاقف ىلاغت“ هللا لتي سيف ده راش ىلا نولك ءأ عا نيمتل لع هللا نر ١
 ارخاالا نك لمحت راف امج نوملع فاطف هللاءاشنا لش ماف هللاءاشنالق هبحاص

 لسيف اودهاكل هللاءاشنالاقول هدسس ىسفن ىذلا هتلا أ ولحر قشب تداجحةدحاو

 ملف هللاءاش نالا-ق كلملا هللاةف ارح ةئاع نفوطال ةياورىفو 0 اناسرف هللا

 هلال هين وأ هتنا وقع ىهاو ةلصرك ل عاول يلا اره قشلاو ءالعلا لاق. ىدنو لق
 ّق ُح "اك ىنتتسنا ىدن لبقو ىنثلا نم هيلع باعو صرحلان م هقرغتسااب 1 نئتسي مل

 هلدل ومنا ةيس رالكو نا ىذلاد_لابدارملازا ليقو هيف هدارحو هلبلاسع أ ذغنمل كردحلا

 نا انلييسف هالاان م كفن ملدلو هل شاع نأ ضد. مهضعب ل لاقو نيطابشلا تءتجافدلو

 انو باهل ىف هسسرب ناكف هلم بامهسلا سماق ناهلس كلذب , رمق هليذتوأ هدلولتقن
 هللا متاعف هيسركىلع اتيمدلولا كلذ قل أذا هنامهم ضءب ىف لغةشمود ايبف نيطاسشلا نش
 هلوق كلدف هءر رفغتساف هئطلل هننتف كلذىف هيلع لكوتبملو نيطايشلا نم هفوخ ىلع

 امون ني رالادعب اه زملا عجرىأ 9 بانأمث ادد هيسرك ىلع انيقلأو ل لح>ونع

 | فاطفهللاءاش نا لق ملو هللا لبس يف دهاجت س راش ةدحاو لكفأت# م

 هديىف تيئفءدبىف هعضوف متاللا ف ضآ ىطعأو ابثان ىلاعت هللاىلا ناهل-رفف كيلع هلل

 ناميلس نيف لق هللا ىلاهحر 4 صةروس ) ( بانأ مث مثادسح) ه4 ممم سس كلم رس( يسرك ل

 ةنئس نرشع كلدامدعب

 نبرششع ةنتفلا دعب كلمو

 كلود اهنف م ناكوةذ

 نا نيطايشلا تلاقفنءادل

 ةريعدلا نم

 رمل وا هيت ناانلمبسف

 مال_بلاهيلع نامماس كلذ

 كفن مل شاع

 ةباضعدلا ىف هودغي ناكف

 ني_طابشا|ةرسضم نهافوح

 هبيسرك ىلع اًيمهدلو قلاف

 لكوتب لنا ىفهتلز ىلعهينتف

 نم ىورو هير ىلع هيف

 ملسو هيلع هللاىلص ىبنلا

 ةلءالانفوطال ناميلسلاق
 ةدحا 0 لع

 دهام سراش ىتأت نومه

 هللاءاش نا لهن ملو هللا لببس يف

 ةأسماالا لمت ملف نولع فاطف

 لحرق شب تءاح ةدحاو

 مطوفهسر 171 ءامنأ ىو

 دج سفن ىذلاوف هرقع ىف

 اودها+ هتياءاش نا لاةولمدس

 رف هللا ليدس ىف
 ثيدح نم ىورامامأو

 كومان

 ةدابعوناطرشلاو متاخلا

 هيلعنامءاستيب ىف نئولا

 دولا لطابأنفمالسلا

 هدسن ا هرسانتلا

 (بانامث) اناطيش(ادسج
 ةعاط ىلا وكلم ىلا مح رمث

 هسذ نه بابو كير
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 هيلا اعرمضتو ىلاعت هللا ىلا اللد هيام ىف هيكعمعو دامرلا كلذ ىلع سلج ىتح

 الا عجد مث ىبعلا نسيدمو كيذك لزيإف ءراديف ن ناكامم رفغتسإو وعدو

 ضو هناسن نم ةأيما ةباصا دارأوأ هالخلا لخداذاناك ةنيمأ اهل لاقبدلومأ هلت ناكو

 ىضوف هعاخىف :كلهناكو رهاط وهوالا دكاخ سعالناكو رهطت ىتح اهدنع هكاخ

 : ركل ن نايلس ةروصوىف دراملا رعد ه عسا ناطيش اهانآؤ هبهذدم لخدمأ يا

 رايلس رب رس ىلع سلج ىح جرخمن هدب ىف هلنخ هابا هتلوانف ةيدعا اخ لاقف أ 0

 ريغتدقو 0 ناهلس رخو سنالاونجلاو شحولاو ريطاا هلع 30

 ءآ ناهلسلاق تن نم تلاق ىعاخ 2 لاقف ءآر ند لك دلع هتتهو 58

 اعف كلم رب رس ىلع سااحوهو هناا ناىلس ءاح دق تكا تلاقف ةراد

 اوقف ليئارساىب رودنم رادلا ىلع فق لم جرخف هتكردأدق هتئيطخ نأ نايلس
 وقب”ىثىأ نونحلا اذهىلا اورظنا نولوبو بارتلاهيلع نوثحف دوادنب نايلسانأ
 وسلا باحصال ناتبملا للقني ناكف رحملا ىلا دعكلذ ناهلس ىأراكف نايلسدنا ميزي
 ١ء أف ىرخالا ىويوةففرابهيتكمم ىدحا عاب ىسمأاذاف نيتكحسم وبلكه نوطعيو
 ايلفع و فصآنآ مث ءرادىف نئولاد_بمي ناك امةدع احابص نيعبرأ كلذ ىلع ككف

 ارا رشعماي فصآ لاقف ةدملاكلتىف ناطيشلا هتلاودع كحاوركن أل رسام

 ! نأ ىتح ىبولهما لاق ماو ولاق متيأرام دوادنبا كح تحال متيأر له

 | ذلعو شانلإ ةماعوف انركتأام ءسعأ ةساخنم نركنأ لها نهلأسان هئاسن ىلع
 ةنامدعأ نلقف | 5! دواد نا نم نار نكحو لاقف هئاسن ىلع لخدف

 ناك ام نسا لاق نوءجار هبلااناو هتلانا لاقف ةبانجلا نم لستغيالو اهمدىفانم ةأ ما
 نا مث بهورلاق ملسو هيلع هللا ىلص هيب ءاسنىلع ناطشلا طسيل ىلاعتو هناحعس هلا
 ةوابرأ ىضمالف ةماعلا ىف انمدشأ ةساخلاىفام لاقق لبارسا ىلع جرم فضآ

 ضءب اهذخاف ةكمم هتعلبف هيف متاخلا فذقف رحملاب م مث هسل ع نع ناطيشلا راط احابص

 اههادحا نايلس عابف هيتكمس ءاطعأ ىمأالف همون ردص نايلس هإلعدقو نيداصلا

 هدب ىف هل_هجو هذخاف اهفوح ىف هعاخ هيلقتساف اموُددا ىرخالا ناب رشو ةفغراب

 ناك ىذلا ف ىعو هيلع سادلا لبقأو نجلاو ريطلا هيلع تفكعو ادجاس هللعقوو

 نيطايشلا م أو هبنذ نم ةبوتلا رهظأو كلم ىلا عجرف هرادىف ثدحأ ناك امل هيلع لخد

 هيلعد_بو ةرحخد فوح ىف هل_>داو هن ىلا "ونا ىدح هودلطف رحخدب هوايا

 ةنتق بيسىف لبقو ٠ رعغلاىف هوفذقف هءمأمث صاصرلاو ديدحلاب اهقثوأمث ىرخاب

 هعاخىفع ا ناكو هدنع هثاسأ رأ تناك :هارحنا مالسلاو ةالصلا هلع نايلس

 لشي ملو منلاقف هإىغقت نأ بحاف ةعوصخ نالف نيبودني فنان هلتلاقف

 هداعاف هدب نم متاكلا طقس نتتفامل نايأ”نا لبقو مدقنام وحاوركذو منهو شب ىلحاف
 كيدي نوتفمكنا لاقف قمع ءانأق ةنتفلأب ناملس نّساف كلم 0 طقسف هدد ف

 ب وتينأ ىلا كتريسب ريسأو كماقم موقأىئاف اان هللا ىلارفف كدب ىف كسامتال متاللاو

 "ه0

1 



 ( ص ةروس )و هي( 0١ زق

 رهظ ىلع عرلا هلمحت ةنيدملا كلتىلا جرف خرلا هيلا بكرتاعا رحتالورب ىف ”ىثا
 باصأاهف باصأو اهفامىىسو اهكلم لتقف سنالاو نان م هدون# ا.لزن ىتحل م١
 ىلا اهامدو هسفنل اهافطصاف الاجو انسح اهلثمر.مل ةدارج اهللاقب كلملا كلذلاَ
 اهئلازتم ىلع تناكواهلاسن نم يشن هبح ملابحاهبحأو هقفةلقواهتمءافج لع تلساذ مال !
 اذهام كحنو اهللاقف 0 كلذ قف اهعمد أةربالو اءزح بهذيال هدنع

 ناك ا ىبأرك ذأىنا تلاق.ًاقربال ىذلا عمدلاو بهذشال ىذلا نزطلا

 كلمنم رظعأوه اكلم هيهللا كلدبأد_ةن نايلس لاقف كيذ ىتتزهف دءاصأامو هْف
 8-0 كلذناتلاق كإذ نه ريخوهو مالسالا ىلا كادهو هناطلسنم ملظعأ [ اطلس

 هتروص ىل اوروصف نيطاشلا ترسأكنأواف نزحلا نمءارتام تاَضَأ برك ذاذا ىتكلا
 ٌىع لسينأو قد كلذ بهذ. نأ توحرل اشعو ةزركباهار 1 اهيفانأ ا ىرادإل

 ىتح اهرادىف اهيبأ ةروص اهلاولثم لاقف نيطايشلا نايلس سا ىسفنىفدجأام ضعب |
 هيلا تدمعف هيف حورال هي الا هليعإ اهسأىلا ترظن ىتح اهل هولثفأتش هلم ركذال

 اهرادنمنايلس ج رخاذا تناك مث اهسبلي ناكىتلا هءايثلثم اباش هتسبلاف هوعنص نيح

 ىف حورتو هكلمىف عنصت تناك ام اهمم ندعو ه4دعستف اىدتالو ىف هيلاودقتا

 فضصآ كلذ غابو احابص نيعيرأ كلذنم ”ىثب ميال نايلسو كلذ لثع ةيشع لكأ
 *ىش لوخددارأ ةءاسىأ ناهلس باو أ نع دربال ناكو هاش دصناكو ايخر نأ

 دفنو ىمظع قرو ىنسربك هللا ىنايلاقف هانأف ايئاذواناهلس ناك ارضاح لخد هنو نف

 ىضم نهدف رك ذأ, توملا لقاماقمت وقأنأ تدحاأدقو باها" قع ناعدقو قال
 ريثكن م نولهحجي اوناكام ضعب سائلارعأو مهيف ىلع مهلع اق لع هللاءاسأ ع :

 هللاءاب أن م ىضم نم ركذف ابيطخ مهيف ماقف سانلا ناهلس هلعمسف لعفا لاقف : مهم

 لاقف ناعاسملا ىهتنا تح هىلاعت هللاهاضفامرك ذو هيفاع ىتلك ىلع أو لات

 كرغص ىف كس أ ركحأو كرغص ىف كاصفأو كرغصىفكعروأو كرذص ىف كمكحأ ناكام
 كلذنم هسفنىف نايلس دجوف فرصن امث كرفصيف ىلاعت هللاءركيام لكرع كدعبأو
 ءاس | نم ىغمنمتركذ فصآاي لاقف هامد هراد ناعلس لخو الف ابضغ *له

 تاعج ىتترك ذاق مهسعأ نم لاح لكى لعو مهنامز لك اريخ مهيلع تيذئاف ىملاعت هللا
 تتدحلأ ىذلااف ىزكف ىرعأنناكلذ ىوشاع تكسو ىرتسق ادع ل

 ةأ عا ىوهىف احا_ص نيءعبرأذنم كرادىف دي هتلاريغنا فصآ لاقف ىرعرخآ ىف
 كنا تفنرعدق نوعجار هيلااناو هللانافلاق كرادىف لاق ىرادف ناملس لاقف'

 بقاعو منصلا كلذ رسكفءراد ىلا نايلس مدن عجل ر مث م كذاب ىثنعالا تاق ىذلات اقام

 راكبالاالا اهلزنيال باى هوا ىناف 00 باي سعأ مث اهدئالوو ة ةأرملا كِل
 اهسيلف مدلا تأردق ةأعأدي اهسعتملراكبالاالا اهلسفيالو راكبالا الا اهيعسيالو

 ىلاعت هللاىلا امان لبقأمث هإشرفف دامربسعأو هدحو ضرالان م ةالفىلا جرخ مث

 ( نبه مداخل وا ش



 ةكئالماللاق ىأ(لعاهودر))
 رصعلا لصال لع سمتاااودر

 ىلصو هل سمثلا تدرف
 تافاطلا اودرواريهلا

 قوسلاب اه قفطف )

 اهلا لمن (ياكداو
 اهقوس فدسلا مدع : ىأ

 رود وراذكى اش وج مو
 اهنال اهمطقن ىنعي اهقانعأو

 عم لوقت ةالصلا نع هتعنم

 مم موهقنع ب رضاذأ هن والع

 عطانا باتكلارفسملا

 لءفاعا ل قو هفسب ةفارطأ
 درل اركّسوأاهل ةرافك كلذ

 ليلا تناكو سقلا

 نكيإف هتميرشىفةلوك م
 هد اهححام لق و اةالتا

 اع ااجعاواهلاناسا

 ءانيلت (ناميلسانتفد-ةلو)

 ىلع ض عام (ىبءاهودر)
 اهمال رع( قف ة)اهودرف

 نهقو- برض (قوسلاب
 نهقانعاو ( قانعالاو )

 قوسلا,احمسم قفطفلاقنو

 تراوت ىت> قانعالاو

 سها تاغ ىتح باجححلاب
 رصعلا ةالص هنه تمهذو

 لفاملمف كاذ لح انف

 (ناهلس)انيلتبا(مانتفدقلو )
 امون نيعب را هكام باهذب

 مصلا ةتدي ىف هبعام ردقب
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 (| اموي موي لك ناكم

 اذا هتياىشَر لغورع ىو ةقدصلا كب اهقانعأو اهقوس ىوكو ىلاعت هللاليسف

 ىتح اهئارجاو امادعابعأ مالسلاو ةالصلاهيلع هنامث ىبرركذ نع هلوقن دارملاوهو |

 قفط هيلا تداع |

 ١ لديةي آلا ظفلنابه لاقنا ىناثلاماقملا« هيف لقاع بائربال اروهظ انركذ اك مالا |

 1 8 لايط انتفدقلو 8 لجو نع هلوق # تاياكملا هذه ةحصىلع ليلد لد |

 ه6 ٠١ ز> 0 نالرشلاو تال ءزحلا )

 ١ افلا مع 1 4 58 1 #© تانفاصلل ريمضلا  ىل لع اهودر 200

 ب 07 والع مم مهلوق نما وعطشباهقانعاو اهقوسب ىا #« قانعالاو قولاب هاهم

 "ىلع قؤدلاب ريثك نبا نعو اهلابح اهقوسو اهقانعا هدن مسع لمح ىلقو هقنع

 دحاولاب ءافتكا' قاسلاب ”ىرقو٠قوؤسلاب ورع ىبانءعو نقؤكاهلبقام ةمصل واولازمه
 ْ ناهلس انتفدقلو 8 سابلالا نم”ال علا نع

 | ىلع لدملا اودرىأ « ىلءاهودر © هئارونم سهلا ب رغت ةنس ةريسع فاق نود

 اهقانعأواهقوس برضي لمجىأ « قانعالاو ل قا مج © قواباحعسم قفطف و
 ناولس هّنلاىننال هلاحابم كلذ ناكو نيرسفملارثك أو سابعنبا لوق اذه فيسلاب

 وهورخآ بنذب ةالصلا كرئوهو بنذنع بوتيل نكيملو مرحمىلع مدسقيل نكي
 ىلع افسأ كلذ ناكذا ليخلا هرقعىلع ىملاعت هللا هفنعي ل قححسا نيدحيلاقو ليلا رقع

 اهسح هناءانعم ليةواهموجلا قدصتو اهحنذ هنالبقو لجو ىغ هيرةضيرف نم هتافام

 ريس
 ل
 ا

 مد "عا

 ف

 رب ا

 ' ىلع اهودر سمشلاب نيطوملا ةكئالملل ىلاعت هللا ماب لوقب ىلع اهودر ىنعملاق هناهنع

 ظافلال قباطملا قهلا ريسفتلا لب نيدلار خت مامالا لاق اهتقو ىف رصصءلا يصفديلع اهودرف

 نايلس نا ما كذكهنأك مهنيدف هيلاايودنمناك ل يملا طاير نالوةننا نآرقلا

 0و اراب ساو ليخا راضحاب ىعأو ساو نغىلاجاتحامالسلاوالصلا هيلع
 ا ةيوقتو ىلاعت هللا سأل ايحا اعاو. سفنلا بيضتو ايدلا لخآل 566

 8 ل ا ا يا

 0 0 اهودر هلوقوهو هيلا ليللادرب أمم ءرصبنع تباغىأ باسحلاب تاروت
 رنشت لوالا رومأ ْح لإ كلذنم ضرغلاو اهقانعأو اهقوس عدت

 ةجايملا طدض ىف هارهظي نأ 1 هنا ىالاودعاا عفد ىف ناوعالا م ظعأن هه انوكلاهل

 "| انهضارعو ليخلا لاوحأب ملعأن اك هناثلاثلا هسفنيرومالارشابس الالم ةكلملاو |

 اًذهف ضرملاىلع لدباماهيف ىله ملعي ىتح اهقانعأو اهقوس عسع ناكف هريغنم اوبعو
 ردا 0 ل م ل ر# يداك

 ١ ىدنأ 3 والا ماقملا«ناماققم انههان لوقنف هيف كاوقاف هوحولا كلتن ا ونيس

 . || نا هللدجلاو رهظدقو اهوركذ ىتلا ءوجولا كلتنه ”ىشىلع لدبال ةيآآلا ظفانا

 ادي حدو هيج اس2 |

 ملو ءاس آلا رةيصع ىلع تماقدق ةرتكلا لئالدلاناو سانلا هركذ مالك هنأالا ةيلع

 2 لاو 00 بهو نعراا دآم كلذ ابد داخل ٌُ ل

 نكيملو ناشلا مظع كلعاسو نوديصاهيل لاش رح" رازح نم ةربزح ىف هن دع نايس

 طا ءانم اناو ءاب ريتحا

 © نتانللا)



 اهفصوليقو بارعلا فوه ا.اوناسملا ىفنوكيالهنال نوفصلاياهفصو ضكرلاب دو<هنال دا وج مج عارسلا (دايلا)

 اهنفقاومىف ةنئمطمةنكاس تناكتفقو اذان, ةيراجو ةفقاو نيدومحما نيفصرلانيباهل عمل ةد وملاونوفصلاب
 لهاازغ مالسلا هيلع ناميلسزا ىورو دبجلا نم قانعالا لاوطلا داملال يتوامءرج ىففافاءارس تنك ترجاذاو .

 اهياصأو هيبأ نم ارو ( ص ةروس ) ليقو سرف ه4 1074 ]قؤظ- فاأ باصاف نيبيصنو قشمد
 لبقو ةقل امءلا نهءوبأ | 3

 هك | لرعلا ف تحرش
 رهافلا لصام دعب امو دعقف

 ادارمتساو هيسرك ىلع
 ىت> هياع ضرعتلزتإف
 نع لفهعو سعششل|تب رع

 هيلعاض رف تناكورصعا |

 اهدرتساف هتاذامل مغاف
 ةئام قبف هللا رشاه رقعو

 نم نئانلاىشل واف

 الليقو اهلسن نفداحلا
 اهتماريخ هللا هلدبأ اه رقع
 ه سحأو ىرخي حعرلاىهو

 د تلح ىا لاقف)
 أ و 1 نع ريذلا

 ركذ نع ريخلابحترثآ
 تدبحاف جاحزلا نعاذكى بر

 [1 ع تلاوه ا وا داوج مج « دابجلا 8# صلخلا بارعلا قالا

 نييصنوقثمد ازغمالسلاوةالصلاهيلعهنا ىور ديج مج لقو ضكرلاب دوج ىذلا

 ضرم؛لزب ملف اهضرعتساندنم اهثروف ةقلامعلا نم هوبااهباصا لبقو س رف فلا باصاو

 اهرقمفاهدرتساف هنافامل تعا هلناكدرو نعو رصما!نع لفغو سمثلا تب رغىتحهيلع
 ىنعع هلال ىلعب ىدعي نا تببح لصا #ت ىب رركذ نعريخا بح تدبحا ىتا لاقتف » ى لاعت هتلابرقت
 أ| ءولاريمب لثم»هلوق نم تدعاقت ىنمع وه ليقوهتبدمتىدعث دنا بانم بين امل نكل ترثآ
 ىلا ليلا هم دازملاو ريثكلا لاملا ريلتاو دف 'لومقم.ريكلا تح و كارب ىاء اجا ذإ
 ”ووقمم ليما مسو هيلع هللا ىلص لاق اهب ريخلا قاتل اريخ اهامس هنا لقحتو هتلغش
 ©( باسحلاب تراوتىتح وط ءايلا مه! عفانو ريثك نباارقوةمايقلاموب ىلاريوا اهيصاونب
 ةلالدل ركد ريغ نم اهرامضاو اهب ابعت خلا ىراوت اهبورغهبش سهلا تبرغ ىا

 مهنم باصاق نيييصن و قشمد لهأ! نغ مالسلاو ةالصلا هيلع نايلس نإ لبق » دانجلا

 ىلصفةمهتجأ هل رمهلا نمالخ تناك ابنأ ل يقو هيسأن هاتر لقرون
 ضرعت ىهوه.سركى لع دعقو رهظلا ىهىتلا ىلوالا ةالصلا مالسلاوةالصلاهيلعناولس

 تتافوكب ىعدق سمكا اذاف رمصملا ةالصلهنتف سرفةثامعست اهن٠ هيلع ضرءفهيلع

 ': اهقوس برضف ل.ةانىلع اهودر لاقو كلذإ معاذ هلذيه كلذ و ةالصلا

 نا ردت تر 1 ناكو هتعاطنء ا 0 ثمصح هتاضرمل الط 1 هللاىلا ابرق 6 اهقانعأو
 0 ا |! لان ءارسلا ىديأىف ىذلاف سرف ةئامانه قبو انيلعامارح ناكناو هلاحابم كلذ

 0 0 عرلا ىهو عرسأو ا-هنماريخإ هللانفدبأ ىلاعت هتلاه رقءاملف ةئاملا كلت لسن نم هنالاق

 ليل هذال اا أ ىه. لق دانا تانفاصلا ىذشعلاب هيلع ضرع لا 0 ءاش ”راغأ تاك رطب ىرخن

 لاا زيلا اهساونب دوتعسا | كت ديوأ لجرنم رفاسحلا فرطرلع ةنبارلا ةيقم متاوق ثالئىلع ةمئاقلا ليلا
 ىلع وبأ لاقو ةماقلام 0 رانلا نمءدعقم أو تيلف افوفص سانلا هلموقب نأ هرس نم ثيدحلاىف هاحو مئاقلا نفاصلا
 تسلج ىن-ع ثببحأ || لدللا ديرب سابع نا لاق داوج هدحاو ىرجلا ىف عارسلا رابكتاىأ دابجلا امانقىأ
 ليطلا'ريظابدارأو ريل اان ترثآ ىأ « رياح تحاول الاف را قالا
 4 هولا ا ىف ريا بح لّدو' ةينغلاو رجالا ريذخا اهصاونىف دوقمم هنا هنآل هب ترس

 4 تراَو ١ نسل هداك « ىبررك ذنع د هلت عقلا ليخلا

 ليج باوعحلانا لاقي ”راصبالان ع اهبحخمام ىأ7« باساب ا سمشلا ترتتساىأ

 5 وهو ريم ءلا باح نم

 لوعفم لاملا أرينا بح

 ىت ) لومفملا ىلا فاضم 4

 (بامساب) سمشلا(ثراوت ||
 ريمدلا نا ىلع لدىذلاو ٍ |

 ه0 دلال باج تاروت ىتحىأ تانفاصلل ريمشلاو أرك ذ ليلد وأ ركذ ىرج نم ريمضلادءالو ىشعلا ركذ رو سم سل ْش

 لاقف غر رش ىلع نوكي تح هيدي ىدحا عفرو مكاو ثالث. ماقاذاسرفلاوهتانفاصلالاّسو عارسلا ( دايجلا) ٠

 فاق لح ) بانسحلاب ) سمكثلا( تراوتقح) ىبر ةعاط ىلع ( ىبرركذنع) لاملا ترتخا ( ريخلاسحتدبحا ىلا



 ءاهةنمأ ( راجفلاك نيم لءجن مأض رالا ف نيدسفملاك تاحلاصلااولعو اونمانيذلا لمحت مأرانلا نماو رفك نذل ليوف)
 نمورستو قئاودفأ أو لص أن ملاوحأت وتسأل زاتكلا 3 وقباكمازيلا نطبول هنادارملاوراكنالا اهيف ماهفتسالا ىنممو
 00 ل ىرخ أ ةفص ( كرام نآرقلا ضي(كبلاءانازنأ) باتك اذه ىأ(باتك )امك نكمل واهمفس ناك منوع
 ؟نابصوديبع نآرقلااذهأ رقدق نسحلانعو هءاوامعيو هبفام ىلع اوفةف اهبف اوركفتل ءانعمودن“ىرق اوربدتيهلسأ و (هنايآ
 فذحب باط4لاىلءاوربدتلءهودح 6 77م 22 اوعضو ؛ نورشمااوكلاثلاهزجلا ) هفورحاوظفح هلبوأتب يا عال

 رك دتياو)ديزب ني ءاتلاىدحا

 ةءتاو ( باباالاواوأ
 انبهوو)لوقعلاواوانآر قلاب
 0 بعلا عت نامملسدوادل

 سلودْو أَ لق و نامالس أ

 تاحلاصلااولعواونمآ .آ ني ذنلا لهن مأط نظلا اذهببسب «رانل !نماورفكا نيذللليون»

 '' نمىهىتلا نيبزحلانيبةيوسنلا راكتال اهبف ماهفتسالاو ةمطةنمما#ت ضرالا ىف ني دسفملاك
 | ركتادناك « راجفلاك نيقتملا لمحت مأ» هلوقىف ىتاااذكوهيفن ىلعلديل الطاب اهقلخ مزاول

 نوكبنازوحيو مهن نيم رجلا ونينم ثا نم نيقثملا نيب من رفاكلاو نينمؤملانيبالواةيوسنلا
 | لدتةيآلاو ميحرلا مكحلانم ةيوستلانامنع نيرخآ نيفصورابتعابلوالا راكتاللاريركت | 000

 هيضتقام سكعاهيف بااغلاوايندلا ف نوكينااماامهنني لضافتلا ناف رسثحلاب لول اةدعت ىلع لاعو(باوأ أدنا)ف دع

 باتك © اهيف نوزاحم ىرخا لاح مهلنوكتنا ىدتسي كلذو اهريغىفواديف ةمكحلا ىلا امن كباع 3
 | اوركفتيل © هتايازاوربديل © لاخلا ىلع بصنلاب ”ىرقو عافن © كرايم كلا هانلزلا ىلامتهللا 1 6 رلاريثكم

 اوريدتيا ”ىرقوةطدنتسملا ىنانملاوةصخلا تاليوأتلا نم اهرهاظ ربشام اوفرعف اهيف م 6 1

 هءظعتللو « بابلالا ولوا ركذتلو © كتما ءالعو تنا ىا اوربدتلو لصالا ىلع ل

 ع هتفرمم نم مهنكت طرفنم ميلوقعف زوكرلاكوهاماورضعسلواةيلسل لوقلاووذ | امل كافرا
 ةلايما داغرا دع رشلان مالا فرعيالال ناس ةيهلالا شكلا ناذ لئالدلا نمهيلع بصن 0 وة ثالث لع

 | متناهلس دوادل انبهووط ىنتاثلرك ذتلاولوالا مواعملل ربدتلا لملو لقعلا هيلقتسي | فرط ىلع ىرخالا
 / عاحر « باوا هنا # هلاحنموهوحدمأل ليلعت هدعبامذا نايلس دبعلا من ىا «دبعلا كيال

 / ريملاو منلوا باوال ف رظ# هيلع ضرعذا ف هلج م عيدستلا ىلاوا يعاب هاما كت 6
 ١ ىذلا ليغانم نئاسنا«:ت تانفاصلا  ز «ظلادعب © ىثءلاب# روهطادنع نايلسا 7 ور 1 /

  نوكي داكيال ليكلاف ةدومحلا تافصلانموهو لجروا ديكبنس فرطىلع موقت : 7 1 00 ١

 نيدسفملاك تا-حلاصلا اولعو اونمآ نيذلا لعجنمأ رانل انم اورفكن يذلل ليوف ف 9 م

 | نوطعتام ريل ندةرخ آلا ىف ىطءناع | نيتموءالاولات شيرق 00 ليق# ضرالا ىف تاءاطلا(تاحلاصاااولعو)

 سو هيلع هللا لصد باعس أ رهو كرشلااوقنا نيذلا ىنءب  نيقتثملا لم مأ ؤةي" ًالاءده تازنف لعوهو سر قاناو راك

 « كيلاانازنأ ب اتك ف ةرخ آلا ىفءاوسنيةيرفلا لءجنتالىنءملاورافكلا همي« راسفاكط | ©” 1 1
 اورد ل ةلقلاو ريح ريثكىأ# كرابم © كيلا ءانلزنأ نآرقلاىنميباتك اذه ىأ 0*9 0

 هعامتا هلايآ ربدت ليقو ةفياعالا هيناءمو ةيبجعلا ءرارسأ يف اوركفتيو اورب دتيل ىأ © هنانآ 7 نكرم 5

 رانعلاو لوقسلاوو :ىأ46 بالاالا واوأ» ظعتياو ىأ# ركذتيل دارو شااك ا
 تانفاصلا ىشثعلاب هلع ض ىعذا باوأ هناديع معن نام دوادإ :هوو# ىل هلود نيل ردن ر ان اندكو انتفاصلا ةلع ( نا أ ةنادما| من .رائنسو وازلا امتمإ وق دع : ةيتعوهو ( ضرالاىف )

 ( دالا ) ديلولاوةييغوةيتعرافكلاك ( راحتك ) ءابحاصواياءشحاوفااوهرشااورفكلا( نيةملا لم مأ ) ةبتع
 (باتك )ةبيشةديبع لتتو ةمدرنب ةيتعةزج لتقو ةبتع ندلولا ىلع لات:ةديبعوةزجواءلعردب مود اوزرانء نا! مهو
 هنايآىف اوركفتت ل( هناا اوريديل) هبنمآ ناةجرلاوةرفغملادبف (كرابم)كءلاد ليربجا ل زن(كيل !ءانلزنا) باتك اذه

 ىلا و هللا ىلا ل.ةم( باو هنأ دبعلا مناع اسووادإ اننهوو )سانتا ند لوقع كاووذأ( لانالا ولوا)ظ م يل ( ركذتلو )

 ملاولا بارعلا ليلا ( تانفاصلا ) رهظاادعب( ىثعلابهبلع ضىعذا )هتعاط



 ا 01 كانلمحوا اهيف كلملا ىلع كان ةاهعسا « ضرالاىف ةفيلخ كانلعجانا دواداي 8

 عيتتالو ذ» هلل مكحب# قلاب ساناانيب مكحاذ قه قحاب نيمئاقلا ءاببنالا نم كلبقنمي
 مياظتو ىعدملا قيدصتىلا ةردابملا هبنذنا ل قام ديؤيوهو سفنلا ىوهتام *« ىوهلا

 نا 8# قلاىلع اهبصن ىتلا هلثالد © هللاليبس نع كلضيف ه هتلأسم لبق رخآالا |١
 | وهوراسن بيس# باسلاموب اوسناعديدش باذع مهلهللا ل بسن ع نولضي نيذلا |

 ءامدلاانةلخامو © ىوهلا ةفلاخمو قأاةمزالم ىضتش ءركذتناذ ليبسلانع مهلالض |

 ١ نيكاعنياطيمىنمع لطاب ىوذواهيف ةمكحال الطاباقتلخ « الطاب امهتيبامو ضرالاو ١

 ىوهلا ةعباتموه ىذلالطابللواني.عال امهتبامو ضرالاو تاوممكاانةلخامو هلوةك

 ن+1تقلخامو هلوةك عرمشااب عردتلاو ديحوتلانم ليلدلا ىضتةموه ىذلا قلل لب ]|

 ْ «اورفكنذلا نظ كلذ 9 اًينهلثه ردصملا عطوه هعضو ىلع نوديعبلالا سنالاو |

 نوناظملا ىنءع نلاو الطاب اهةلخ ىلا ةراشالا

 موضيو لل افضت موس ةئيطللا لق مالثإو ةالملا هلع دوا لل ا
 ناك تبا لاقودلك لدالاماقودلكر هدلاءاص ناك ام هتئيطخ نم ناك الث رهدلا فصن

 هللاتنمر نك هاذاو ىسألاالا اهيشيالفا هلا صوأ تملا كتبا نان نك نان دنا:

 ىضنال تناك لدفاَم لئفالت هنءارقىملا ع مست تزاكريطلاو شوح>ولانا ليقوتم>ارت

 أ ل-جو نع هلوة # كنوص ةوالحم 1 تيهذ دواداي تلاق اهناىلىةو هنءارقىلا

 مهيف م ك1 ا ا اقفل أ ردتاىأ # ض رالاىف ةفيلخ كانامحانا دوادا ©

 ىهمشنام عمل غال 'ىأ « ىوهلا عتالد » لدماابىأ « قلاب سانا انيب محال | ْ
 نيذلانا » هقيرطو هللا نيد نعىأ « هللا ليبس نع كلضيف 9 ىلاعت هللامأ فلاغاذا

 ناعالا اوكرتا ء ىأ © باساموي اوسناع يدش باذع مها هللا ليس نع نواضإ ٍ

 | ىلاءتهاوق # ءاضقلا ىف لدعلا كرتب لبقو مويلا كلذل لمعلا مهكرتب ليقو باسملاموس 1

 باقءاالو باوثلال سابعنءالاق © الطاب امهنبامو ضرالاو ءاكا انقلخامو

 نيذلا هتكم له ىنمي ©« اورفك نذلان هرظ كلذ # 'ىقاالاثع امهانقلخامو هانعملقو

 تاب الو كدالدناو“' قدر مهانتاخا- ا :ظ

 ء ( هللا ليبسنعكلضيف)دواد ,عتنب تناكو ايروأةأ سما مياشتب ىف

3 
1 5 

 ملاماا قاخ ىف ةمكْلا دج دقق دصجنأ 0 لا قاغَف كا ازال هنواوشو

 ا (ىوملاع 58 0 السا( كحان) لت ارساىئب ل !ءاكلم انسب ) شارل قة هلأ :ام>ابادواداب (

 ةعاط ٠ نع ) هللا د 2 ل نواضشي نءذلا نأ 0( هنلاةعاط ن

 ضرالاوءاعدل |انةلخام و)باسملام ويا لمعلا اوكرتاع ( باسحلاموب !وسن اع ديدش باذعمهل)هللا .

 قاب نيئاقلاءابنالا نم كلبق ناك ةفيلخ كانلء حو, ض رالا ىف كلملا ىلع كا: فاختسأ ىلا ( ضرالا ىف ةفيلخ كانلم>انادوادإب)
 لدئلابوأ ةفيلخ تنك نأ هللا محم ىأ( قيللاب سانلا نيب مكحاذ) ريغتتملهيلعتناك ام ىلع تن ةبوتلا دعب هلاحن ا ىلع لل د

 ديدش باذع ادن د(هللا ليسن عن واشف نيل نادت لس نع ىوول تلاع 3ك اضيف يتسن رع اا ىو

 ةغلابة مك الالطاباةلخ (ااطاب) قلها نه(امهنيبامو ضرالا وءاعسل اانةلخ امو ) باس1اموب مايسنب ىا(باسحل

 اثيعو أ ل طابو «وذءربدقتو نب #2 صةروس )امهنيامو ضرالاو سي 01000 لقيم ءاعسل اانا ام ودل رثك نينا اطل 1

 امىأ هعضوم الطابءضوف 7
 ثبعال امهنيباموامهانقلخ

 نيبملا قعلل نكل وبعالاو
 اسو_هل انةلخاناوهو

 اهانتمو لقعاا اهانعدوأ
 متاهللءانح زأو نيكفلا

 ةميظعا !عفانملل اهانضرع
 انهل اند دعأو فيلكتلاب

 تسح ىلع ءازحو ةقاع
 ىلا ةراشا(كلذ) مهلاعأ
 "دا اين
 نونظملاىننع نظلا(اورفك

 ةمكعللال ثيعال اهقلخ ىأ

 اورفك ئذلا نونظموه

 اهقلخ هنا نيناظاول ءحاعاو

 مهرارقاعمذم معلا ال ثردال

 ضرالاوتاوعسا| قااخ هناي

 ما ًاسِنُنل و4وةلامهنسامو

 ناك ال "هنالهتلا نلقي
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 (بلا امن سحو 0 ىلرقل

 ةنطاوهو 5 _- م

 0 ( كلذ هل ان رفغف )
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 5 كلذدإ ان رفغف )

 .: أ 0
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 1 ردلأ ققرك

 1 نورشعااو كلاثااهزخلا

 لع دواد ثيدحم ثدح نم هنع هللا ىضر ىلعلاق كاذلو ارنا اهحورتف

 ١ الخ ونازل اوروستف هولتش نأ اودصق اموقنا لقونيتسو ةثامد داح صاصضقلا |

 نظف مهنم مقتي نادصقو مصرع لعف م اعلااذه اوعنصتق اماوقا هدنع اودجوفديلع

 رفغتساام ىأ « كلذهل ان رفغف # باناو هب مهاممبر رفغتساف هلهللا نم ءالتنا كلذنا
 ةنلاىف عج سم 0 بام نحو وو ةرفغملا دعب ةبرقل » قلزل اندنع هل ناو »دنع

 ةرغشمادعب ةمايقلامونىا « اندنع هل ناو » بنذلاىا 4 كلذ هللا ر قف 00 يعل

 بهولاق باقنمو 7 4# ٍِب م تو 0 ةناكمو ةبرقلىا هةر

 0 نيثالث هتئطخ ىلع ب ةياع هللا تايم مالسلاو جال ملا هيلع دوادنأ هيله نا

 ظ دعي رهدلا مسقق م نيءيسنءاوهو هتئيطخلا تاما ناكو | راعالواليل هعم 3 رمال

 ظ .لايجلا ىف 0 هباسنامونو لدتا رسأ اج نيب ءاضقلل مو مايأ ةعبر أ ىلع ةعطخل

 | نايهرلا هبلا عمات بار فالآ ةءبرأ ابن هلرادف واخموبو لحاسلاو ىفانقلاو

 ظ 00 عر 00 ناك اذاف يلا 0 ةسفقن - 4م ونيف

 نك لالا كعم ىو 50 عفر رو لاما ى 1 را 0

 مو هنوص مفريف لحاس ال7 ىحيم ةيدوألا ماك ند 0 دحباودلاو ريطلاو

 4ع هحوب موب ناك اذ 5 8 0 ل ءاملانيط و رعلا ب اودو 0 ا هدوم يت !

 رادلال>دو هدعاسي نم هرصعلل © هسفن ىلع دواد حوت مو م م ويلانا هنداتم ىدأي ةسفن

 0و 1 اال نسل فلاهوشح ىوس نم شرف سطل مق طسنق بير راما اهنفىتلا

 2 تنيراجملا كلتىف 0 ىصعلا مداد شارل مع لع بهأ ر فالآ هلع را 1

 اس ,ارهرلا عقرب و ةسفن ىلع جونااو ءاكيلاب هنوص مالأمس 00 دواد

 0 ىحبه برطخي خرفلا لثما هايف دواد عقشو هعوم ند شرفلا ق قرغت ع كس ل

 براي لوشو ههحو ا 2 و هيفي عومدلا أكلت نم دواد كا و إيف نايا

 ىلص هللالوسر عل ا ىازو الان ءوهلدعاام دلاله 1 ءاكب لداع وا رن امرفغا

 دقاو ءام ناطةنب نيتنرقااك مال_-لاو ةالمعلا هيلع دواد ىننعلثمنأ ملسو هيلع هللا

 :دواد لع ىلاعت هلل! نانا تهولاتو ضرالا ىف ءاملا ديد ههجوىف عومدلا.تدخ

 ةهايقلاءون ىلا نيئطاخلل واهم رفغتساف ىتثطخو ىسن ًالزأ لك لتكف لاك تعبر

 ن1 ىبالا اءنارشالو افاءط أ أرق مقرا ىنعل اهدن ىف هتتلطح ىلاعت هلئا مسوغ لاق

 ناكو هنئءطخ مو اوريل سانلا امم لقت ساك هتحار ظبي والا سانلا اييطخ عاهامو هاا

 ةالصلا هلع دواد ناكلاق نس انعو هسفن لبق نيئطاخلاب رفغتساوأ اعداذا أدبن
 ةرمقلاالو ”ىطاخلا دوادىل 1| اول /اعت لوش نيئطاخلاالا سلاخحأل ةئيطقا دعب مالملاو

 كبس لازيالف ةعصقىف سبايلا ريعشلازبخ لءجناكو هينبع عوهدب هجزمالا ايارش
 لكأ اذه لوشو لكأب دامرلاو ململا هيلع رذيناكو هينيع عومدب لب تح هيلع



 م 76 3 1 « ص ةروسو
 0 !اهيلع هناي راعشالا ةصقلا هذهىفام ىصقاو ةبوتلاب هللا ىلا محرو « باناو 7

 ّى وراموهنع باناو رفع أف ةصقلا هذهب هللاههبنف هلاثما هل ناكو هريغلام هلنوكينادو 1

 | هلملقع# نا نامدلس هنم تدإوو اهحوزن' ىتح ىبسواهتشمف ةأعا ىلع عقو ءرسعب نأ
3 

 ءطأ فيكف ةلدعر تو قطأالاانأ قولا روتلا قااح "نام كرار قيطأ
 ناس اا ميظملابنذلانه دواد/ لولا ىهلارونلا قلاخ ناحبس مهج ت وص
 اوناكشيسا هدعاتت كنأو كنود مهاباطخع نؤاطملارتتست فيك ىهلارونلا قلاخ

 رو-:|!قلاخ ناعس ىتر ذمه ليقاف ىتيالعو ىرس ملعتدق ىهلاروتلا قلاخ ناس |
 ' ذوعأ ىهلا رونلا قااخ ناهس ىناوهل كت رم ىندعابتالو ىبونذ ىلرفغا ىهلا

 ىبونذب كيلا تررف ىهلا رونلاقلاخ ناعس ىنتقيوأ ىتلابونذنم ميركلا كهجوب
 رونلا قاا> ناس نيدلاموب ىنزختالو نيطناقل نم ىنلمجتالف ىتيطع تفرتعاو

 ىلطغىتح هيذيع عومد نه ىعرملات بن ىتح هسأر عفربال اموبنيعبرأ دواد ثكملبقو
 بيجاف رصنتف تنأ مولظمأ ىتستفتنأ نآمظأ عطتف تنأعئاجأ دواداي ىدونف هسأر ||
 بششعلا نم هلوحام جاه ىتح نزعف ”ىثب هتيطخ ركذىف 0 و بلطام ري_غيف ||

 200 دوادزا بهولاق ةرفغملاو كا هلىلاعت هللا لزنأ م هفو> رح نم قرتحاف

  انأو هدانف ايروأربقىلا بهذالاق ادحأ لظنالتنأو فيك ب رايلاق كلت رفغدقىلا |[
 | ىدانمث هريقدنعسلج ىتح ح حوسملا سبل دقودواد قاطنافلاق هنم لاحتف كءادن همعسأ |[

 لق هللا ناي كبءاحاملاقدوادان أ لاق ىنافبأو ىنذل ىلع عط# ىذلااذهنم لاقف اير وأ
 لب لاق لتقالك 2 ناك امولاق كلا ىنمناك امم لح ىف ىناطحتنأ كلأسأ

 ١ ىذلا اذهنم لاقف هداحاف ءادانف عحزفلاق هنأرما تحوزتدقكنا هتلعأالا تنعتلاب |!

 | من لا كنع توفعدق نك هللا ىناي كيهاحاملاق دوادان لاق ىنظشأو قانالَع مق ||

 دوادل ليولا ىدان مث ةعاردع بارثلا ل_هحو هريق دنع ماقف هي إف هدواعو هبحإف !

 دوادل ليولا روتلا قااخ ناه#-< طسقلاب نيزاوملا تءضواذا دوادل ليوطلا ليولا مث

 - يللا 3

 ند ةمايقلامون ةيطعا دوادابلاق ىنعان# مل ىحاصو فدك برايلاق كيرثعتاقاو

 ظ راصنالا ىساو دقو م منيب اعف اداتمم كلذ ناكو هتحوز نع هلزاتساوا هتبوطخم بطخ

 / | لقىح مدهش نا 1 ارا داه+ل ا ىلا ءاير وا لرادنا ليقامو ىلا اذ نيرجاهملا" ١

 ١ ضلال لذع 1 رمتملأ دواداب هيلا ىلاعت هللا حواف لح ىف تناف ةنععلل ىنَدْص ع

 ا سمع ءاع دو هل لو 62 امحوزندقو ملأ رشا ناكل كب كلذ تلمفاعأ ٠ نكلو

! 

١ 

١ 
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 هللاىلاءجرو (بانآو) ١  6ب

 | ادحاس هنا ليقو ةبوتلاب
 | مفربال# ا وامي نيمبرأ
 ال كما واهل الاجار

 5 ا
 هممداقر ألو هئمديالاموأ |

 نه بشنا| تل ىدح

 «اثاثوالاءام ب رشي ملودعمد

 مدد

 ةبوتلابهللا ىلا لبتأ(بانأو)
 ةمادنتلاو

 | رونااقااخ نا_عس كانلااملا نيئطااخا م ههحو ىلع ب عسا نيد هلليوطلا ليولا مث

 ا ةاءاعد ترعساو كماكي تجرو كلذ كلت ر_فهءدق دواداب ءاسلا نم ءادب ءاناق

 | اذهىلننانم براي لوقيف ىدبعتيضر هللوقاف ءانذأ مم-ملو هانيعرتملام باوتلا
 برابلاق ىلك يف ةنئم كرهوتةساف دواد ىدبع نم ضوعاذه لوقاف لع هغاب ملو

  باناو ## امك اررخو هير رفغتساف هلوق كلذف ىلترفغكلا تفمعدق نآلا
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 | رافغتسالا ىتدكرب مرحا هناك اءلصمىا امك ار دوجتلارخوا [ةدقد الا وكل دول ا|

 6 لصف اج
 ىلاعت هللادجر ىفاشلا بهذف دويعسلا مثا عند ىهله ص ةدجمسف ءالعلا فلتخلا

 ةوالتلا ةدحح“ بجوتالف أ ةبوت امناللاق ةوالتلا دوم مثازعنم تسيلاجنأ ىلا
 موق ع وكرلاناىلع ةيآلاءذ لدتساو ةوالتلا دوم مئانعنمىه ةفينحوبأ لاقو |

 ' ىنلازا تييدقو ناتاور ص ةدمسىف ذخأ نعو ةوالتلا دوس ىف دوجحسلا ماقم ْ

 تسيل صة:دجمس لافامهنع ىلاعت هللا ىخر سابع: !نعء ( خ) يا سو 0 ىلص |

 نبال تلق دهاحم لاق اهيفدححم سو هيلع هللاىلص ىنلا تياردقو دوممسلا مان عنم

 مكب لاقف هدتقأ مهادهبف ىنأىتح ناهلسو دواد هتلرذنهو أرقف ص ىندجسا سابع
 ىتاسنللو مو هيلع هللاىلص هتلالوسر اهدجمسف دواد اهدجصسف م ىدتقي نأ سعأ نم
 اهروهسف ةبوتدواد اهدحمسلاقو ص ىندجم“ سو هيلع هللاىلص ىبنلانا سابعنبانع

 ةروس سو هيلعهتلا ىلص هللالوسر ًارقلاق هنعدتلاىغر ىئردحلا ديعس ىنأنع اركش |

 اهأرقرخآ مويىف ناك الفدمم سانلادههسودعسف لزن ةدوعسلا خابالف ربنملا ىلعوهو ص
 ىن ةيوت ىهاعا عسودهياعهتلا سهلا لور لاقفءدوجم-ل سانا! فوشت ةدجمتلا غاباط#

 ىنمي سانلا فوشت هلوت دوادوبأ هجرخأ او دم ودجسو لزنف مةوشن كت أر وأ
 لا لص ىنلا ىلا لختر ءاحن لاق' سانيع ننانعو.دوجتلا اودمتساو. اؤبعأتو او |

 ةرجمث فلخ ىلعأ ناك مئانانأو ةهبللا ىنتأر هللالوسراي لاقف سو هيلع
 ارجأ اهب ىلبتكحا مهللا .لوقت اهتمعف ىدوجسل :ريمثلا تريعسف تريصتف
 دواد كدبع نم امنابقناك ىنم اهلبقتو ارخذ كدنعىلا هلعجاوارزو اهم ىنتع طحو

 . لاقفدجصم مثةدحعسأ رقإ-وهيلعهللا ىلس هللا لوسرتءمس سابع نب !لاقمالااوةالصلاهيلع |
 ١" |.“ نورا لاق ىذمرتلا هحرخأ ةرعشلا لوق'نعلدحرلا هزيخلأامإ لت
 نيعبرأماغادجاس دوي مث ةبوتكم ةالص تقولوأ ةجاحلالا هسأر مفربالام وب نيعبرأ

 نع هرىداني وهو هسأر لوح بشعلاتينىتح جبوهو برشيالو لكأيال امون
 قلحلا ىلتب ىذلا مظعالا كلملا ناعس ءدوعسىف هئاعدنم ناكو ةبوتلا هلأسيو لجو

 تيلخ ىهلارونلا قااخ ناهس بولقلا نيب لئاحلا ناح< رونلا قلاخ ناحمب هاشياع
 ىنتتقلخ تنأ ىهلارونلاقااخ ناحس ىبتلزئذا هتنتفل مُأ لف سيلبا ىودع نيبو ىنيب
 تشكيموبدواذل ليولا ىهلا رونلا قلاخ ناس رئاص هيلانأام كلع قباسيفناكو

 موبكيلارظن أن يع ىأب ىهلارونلا قااخ ناحم- ”ىطاخلادواداذه لاقف ءاطغلاهنع
 موقأ مدق ىأب ىهلاروتلا قلاخ ناك“ ىنَحخ فرطنم نوملاظا١ رظنب اأو ةمانقلا
 بلطي نيأنم : ئهلارونلا قلاخ نايس نيئطاخلا مادقأ لزت موب ةمايقلامون كمامأ

 ( قطأ )

 ١ فكف كسه رح ق.طأ ال انأ ىهلا رونلا قااخ ناه-< هد.سدنع نمالا ةرفغملادعا

 هس سس سس سس ب سس سس نس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس



 نسل لع كلا

 ”ىش ىلع ىلاعت هللاصنبملو نيرسفملا ضعب هلقنو اوريغو اولدن نيذلا باتكلا |

 .ىبسلاىلا مجرب ةصقلا لصاح نيدلارخف مامالالاق دواد أن د هيلع لومينأ ىفش
 لتاعب قاايالف مظعركتم اههدئو هتحوزىف عمطلا ىلاو قحريغب الحر لتقف |

 لق دواد لقوا ىلاعت هللانا هريعلاقو اذه مالسلاو ةالصاا هيلع دودادي نظينأ

 لسقاع مهوتي فيكف ةصقلانم هولقتام ةلاعسا ىلع لدب كلذو اهدعبو ةصقلا ءذه.

 ءال_ةءلأ هندسة سال همالكف ساسلا صعب نم كلذ ىرحولومذ نيد دم نيب عش نأ 1

 اذهلثمنع هزنم ىلاعتهللاو كحدم ءانئادمذ ىرمثفيكص حش حدمىفتنأ اولاقلو |
 نظو ىلاعت هلوقوهو هنهميئذلا رودصىلع لدنام ةياآلاف تلقنافءميدقلا همالكف ١

 هذهىف سيلتاقءكلذ هلانرفنف هلوقو بانأو هوقودير رفغتساف هلوقو ءانتفاغأ دواد ||
 نوبلاطيف اهالعأو تاماقملا فرشأ ةوبنلا ماقمنالكلذو كلذ ىلع لدءام“ىشظافلالا ا
 ىلاعت هللا متاع ةيرعشبلا عبط ىلا كلذ نم اول زئاذافاهانسأو فاصوالاو قالخالا لكاب ١ ا
 لوقلا اذه ىلعف تاقناذ«نيبرقملا تاآيس راربالا تانسح لقاك مجاهرفغو كلذ ىلع أ

 مهريغو ريسفتاا ءافعنم نوققحلا بهذ تلق» ةينآلاىف ناحممالا ىنعماف لاحالاو ]|

 نع ىللزنا لجرال لاق نأ ىلع دازام مالسلاو,ةالصلا هيلع دوادنأ ىلا ةصقلا هذهىف ||

 لبقو ايندلاب هلغش هيلع ركن أو هيلعدنو كلذ ىلع ىللاعت هللاديتامذ الفك او كنأ سما |

 1 اعادواد نطظو دواد ةصقق هللا هملع صن ىذلاو 3-0 ثيدحق دروأالو كلذنه ظ 5

 كَ 00 22 1 22000 8 598 .٠

 رخو )هتلزل(هءر رغتساف)
 يحول ع طع امكان ا

 ىلعللد هقو هللادحاس

 ماقع موق عوكرلا نأ

 ىوناذاةالصلا ىف دولا

 مصاامدرحم دارا نأ

 ذاق هده  ذيعادماو

 هلتق دواد غابالف بركلا ىف كلهايروأنأ قفتاف هلايروأ ةأسما نوكتنأ ىنع دوادنا
 | نال كلذىلع ىلاعت هللا دساعف هاا وزت مث هدنح نه هريع ىلع عزجام هيلع عزم

 | كلت بطخ دقناكايروأ نا لقو ىلاعت هتلادنع ةوظع ىهف ترغص ناو ءادزالا بوند

 متغاف هتلالطل هنماهسفن تجوزف دواد ابطخ هنا نع ىف باغالف ماعد سفن نطو ةأرملا

 نوعستو عستهدنءواج بطاط ةدحاولا هذه درتي ملث يح كلذ ىلع ىلاعتهتلاهبتاعف ايروأ كلذإ .
 | امهنب ناك مالكلا نا ىلع اذهل دف باطن ىف ىف نعوهلوق هحولا اذه ةعص ىلع لدي وةأأسعا

 ةيطخ ىلع هتبطخامهدحأ نيدسدواد بتوعفاهلايروأ-وزت مدقتدق نكيملو ةبطخلا ىف
 | هنمرفغتساىذلادواد باذن ليقوهلاسن ةرثكمم جزتلا ىلع صرحلا راهظا ىناثلا ود

 | عامسلبت امهدحألىضق هنوكو نيمصللا بيسوهاماو ةأرملاوايروأ ببسب وهسيل
 ىلع ركل هحامن ىلاكتعن لاوس كاماظدتا نيمصالا دحالداوقوهلدقو رخآآلا مالك
 دواد لغتسشا باوصلل افلام مكملا اذه ناكالف ىوعدلا درس املاظ هنوكب هىصخ |

 هيلا بسنامت مالسلاو ةالصلا هملعدواد ةهازن هوحولا هذه. تدثف ةبوتلاو رافنتسالاب

 عوكرلا فال لمعل |اذه

 ةالصل ا ريعىف

 باذلا نم (هىررفغتساذ )

 ادحاس(اهك اررخو)

 ا «امك اررخوول نارفغلا هءرلأس ىأ 6 هدر رفغتساذ #9 لحو ع هلوقو #2 رعأ هلئاو



00 

 له 00١ تح 1 نورشلاوتلاثلاةرثلا ١

 ىدعتل « ىنبل © طيلخ عج مهلاومااوطلخ نيذلا ءاكرشلا © ءاطلخلا ع نماريثك ناو
 ا هلوةك اهفدحو ةفيفلانونلا ريدقت ىلعع ءايلا حف 7 ىرقأو

 ١ اهقراطمومهلا كذنع برضا

 ليلقو تاحلاصلا اولعواونمآ نب لالا ضءب ىلع مهضعب ه©ةرسكلاب ءافتكاءايلا ف ذو
 © ءانتفاغا دوادنظو © مهتلقنم برجعتلاو ماهيالل ةديصامو لاق مهو ىا ك# مهام
 ءانحمساوابنذلاب 0

 اضعب مهضعب اظي ىأ ## ضعب ىلع مهضعب ىثيبا ©ءاكرمشلا ىأ «ءاطلخلا نم اريثك ناو
 ةاصامو ليلق هىا# مهام لبق و#©ادحانومل !ظيرال ناو # تاحلاصلا | ولعواونمآ نيذلاالا# |

 كمحضوهحاص ىلاامهدح ًارظنامهنب دواد ىغقالف ليلقن واظيال ني ذلا نيحاصلا الا ىنعملاو
 رعونق ًأىأ#« دواد نظو ط ىلاعتهلوق كلذف ءالتماىلاعتهللا نأد, واد سف ءاجسلا ىل اا دحض

 هسفن ىلع ىضقف ناكلملا هيلع لخدامل دوادنا سابع نب !لاقوءانهتس او ءانيلتبا ىأ# ءانتفاعنا ولف

 . ىورو # هبىنعاما هنادوا دإعف هسفن ىلع لجرلا ىضقن الو قبام»و اج عوام مروص ىفالوت
 لوس !سو هيلع هللا ىلص هللالوسر تءعملاق كلام سن نع ىلعتلا دانساب ىوغبلا

 ا درا لما شباك لع عظفف مهف ءارلل للا رظن نع لسو هيلع هللاىلص ىنلا دادنا
 0 توااتلازاكو تواتلا ىددنيبايالف برقف ودعلا رضحاذالاقف ثعبلابحاص

 (ءاطاخلانم اريثكناو)

 باحسالاو ءاكربشلا

 ىلع مهضعب ىنبل )
 اونمآ نيذلا الا ضعب

 ىنثسملا(تاحلاطلااولعو

 سنجلانموهو بوصنم
 لياقو) مهضعبهنم ىنثتسملاو

 ادم رهو ماج اللام( مهام

 (دوادنظو) ءربخ ليلقو
 لكن شدخأ هلع م و لش ىت> عجرب مل تواتلا ىد ليد مدق نمو ههارمصأ :دمسس نامزلا هلريمتسااعاو نقيأو اعىأ 1

 م رف دوادنطفف هتصق هيلع ناصش 0-- ةأنيللا جوز لتقف للعلا نادي بااغلا نظلا نال

 لوش وهو هتهبح نه ضرالا تلكأو 5 ىلع ةعومد نع عرزلا تبن ىتح ادحاس ا ( ءانتفاكا )

 دواد فءض محر منا بربرغملاو قرششم ا كيانتس) ةلّردواذ لزبر هدوجسىف || تنحل

 ١ 0 ةييرأ كلا هم ليربح ءءاخ هدعب نم قالا اًيدح هماذتلع>هماذر رفغت ملو ا نم(ءاطاخلا نماريثك ناو)

 لرفني نأ ل عرداق برلانا دواد لاقف هبت مم* ىذلا مهلا كلرفغدةىلاعت هللانادواداي (يىندل) ناوخالاوءاكرسثلا

 بر لاقفةمايقلام وبءاحاذانالفب فيكف ليع الل دع هللا نا تفىعدةوهنتممهىذلا مهلا نيذلاالا ضعب ىلع هضعب ) ظ

 ليربح جرف معن لاق ناعفال تّدش ناو كلذ نعك» ر ,تلأسام ليربج لاققدواددنع ىلا ىد | (تاحلاصلااواعو)هللاب(اونمآ

 ْ دواداي هللاتل أسلاف مالسلاو ةالصلاددع ليربح لز مم ىلاعت هللاءاشام دواد دوعمو لدقو) مر نيب و مهنيايف

 || ىليه هللوقيف ةهايقلامون امكعمحي ىلاعتهللانا دوادل لقلاقف هبف ىنلسرا ىذلانع أ ى رف نولظاالام (هام
 امو تكشام ةنحلاف كالناذ ىملاعتإ هللال وة براي كلوع لوقف دواددنع ىذلاك مد (هوادزطوزالخ تش

 داود ن راما د ةصقىقف ريسفتلا لهأن ما تاس ليواقأ هذهف كدد نعءاضوع تء.هيتشا ع .: 1
 اعأ ) كتذدعبنشأو لع

 دج لصف ج- ىذلا بنذلابءانيلتبا (هانتف
 00 اا هنقيليالاع مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هيزنتق هنم ناك

 ةطساوهلهحو هحومل اع همفأو هقلخ نه رثك ]ع ةقرشو كا يك هنوشا

 ؟ صدأ فكتشالا سانلا داححآ ىلا ب سنؤلام هلا قانا تح ءايال هقاخ نيبو هني
 ٍ ىور كلذ ءانمالا ةوفصلاو ءاسالا مالعأ ( ضعب ىلا كيفنأ زوجي فيكف هنع

 مكثدح نءلاق هنأدنع هللاىذر 1 نم ردعالا ةنرثناو تسلا يدع

 نعاس ا رح

 2 حو و دو «انقا

 | ٠
 إ 1 هير دحوعو ةدلح نبكت_سو تامل صاصقتللا ه.وربام لع دوا د ثيددحن

 ١ لحأن هه نورد ا 3 تفتينأ كفك نماع يا ل هانيرللا ا



 نالاىه«ةدحاوة سمن ىلودسستن نوعستو مستدل 8ةبحصلاوانيدل اب «ىخا اذهنا ف |
 دوصقملا ف غابا ضيرعتل قاسي اهفلثقااوةيانكلاوةأرملا نعاهب نكيدقو نأضلا نه ||

 لاقفط ةسن ىلءاي منفب صفحأرقو نونلا رسكب حن وماتلا متتب نوعستو عسا'ىرقو ٠
 اهلعحا ليقو ىدن تام لفكا اك اهلفك | ىنلعجا هتقيقحو اهنكلم © اهيتلفكا ||

 مل جاع ءاح نابةجاحم ىاياهتبطاخم ىفىنبلغو « باطغلا فىنزعو » ىيصنىالفك |
 ىنبطا خوه اهبطخو ةأرملا ثبطخ لاقي ةبطخلا ىف ىايا هتباافمىفوا هدر ردقا ]]

 كلظ دقل لاق »9 تيزع فرفخ لع ىفزعو ىنبلاغىاىنزاعو ئرقوىنوداهجوز ثيحاباطخ
 هطيلخ لمف راكتا ىف ةفاابملا هب دصق فوذحم مسقباوج « هجامن ىلا كتيسمن لاؤسب

 ردصم لاؤسلاوىعدملا قدص ريدقت ىلعواهفارتعادعب كلذلاق هلعلو هعمطنيسمتو |

 ةفاضالا ىنمم هنئىكتل ىلاب رخآ لوعفمىلا هتدعتوهلوءفه ىلا ف اضم

 ليبس لعاذهو ةًرملا نعةجنلاب نكت برملاوةدحاو:سمأىأ «ةدحاو ةحمن ىلو © سعأ
 نبالاق # اهنافك أ لاقف ل ىنبالو جاعن كانه نكيمل هنال ميهفتلاو هيبنتال ضيرعتلا
 اهقلط نمملاو اهلفاك ىلمحاو ىلا اهعضو اهنع ىللزنا انعم لقو امطعاأ نا ا

 مالكلا ىف ىنم مصفأهنال لوقلا ىف ىنرهقو ىنبلغىفعي « باطلا ىف ىننعووهاهجوزنال
 ناكناو هدد ىف ىنعضل ىلع هلتناك ةيلغلا نأ ىنعملاو كلمةوقل م شظب أنك باع داو ا

 ناك ثي>دواد اهحوزت ىلا ةأرملاجوزءايروأ ممدواد سعال لشع هلكاذهو ىم قحلا

 » لاق » هانا دواد |يىضف ةدحاو ةأصاءايروالو رع نوءسو عمستدوادل

 فيك تاق ناذءدجا_ن ىلا اهءغب ىأ 46 هجانىلا كتعن لاؤسب كيلظدقا ب دواد

 كيلظدقف لوقتاك سءالاناكنا هانعمتلق رخآلا لوقمعس نكيملو كماظدقل دوادلاق |

 لوشاع هيحاص فارتعادعب كلذلاقاغا لبقو

 اطلاو لاؤسلا هحو ىلع هجامن ىلا كتسمن ةفاضاب لبق هن اك اهتيدعت ىدعف ةفاض الا عه

 هيفمقوام فرعفادحأرب افدوادرظن مت يكوتيك ١

 ىنمي# ةجعننومسلو عستهلإ» بسنلاةهجنمهال ىتةيرطو بد ىلع ىأ# ىخأ اذهنا » |

١ 

 بدالانسحةاءارم عهديف ارثأ.ظعأو هبلقنمانككتدشأو هسفنىف عقوأناكهب ضرحملابروعشل | ىلاءادأ اذا لمأتلانأ |
 ةكرشلا ةوخاوأ ةفلالاو ةقادصلاةوخاوا نيدلاةوخا دار انالربخوأ اذهنملد.وه ( ىخأ اذهنا ) ةرهاجم اك
 اذهناكاملوةًأرملا نعةيانك ةحمنلاو صفح ىلو(ةدحاو ةجنن ودعت َنوعستو عستمل) ءاطالخا نم اريثكناودلوقل ةطلخلا
 امكلامو اهانطلشف نوءبراكلوةاشنوعبرا ىللوقث6 مهسفن أى ةكئالملا ضرب نا عتتعالاهلاضرفو ةلئسملل اريوصت

 سايبعنبا نعو ىدب تدان لفك اىنلع>اهتةيقح واهتكلم(انافك الاقف)امعب رالو ةعب رأنيعب رالا نم

 ىلع ردق أن اكدناىأ ةموصخلا ىف (باطخلا ىف)ءزميوءزعلاقب ىنبلغو ( ىزعو) ىيصن ىأ ىلفك اهلعجا امهنعهللاىضر
 تبطخ دارأوأ لداجللا ؛ ص ةروس م جاحملا ةيطاخع له ٠9١ ز»- باطملاب دارأو ىنم جامتحالا

 ا طاش وهابطخوةأَزملا

 ةيطلناىف ىنباغىأاباطخ

 ىوداهح وز ثي> ىنءلغف

 لمه نأ لعل هحوو

 ةصقيدواد عمءاير 0

 ةد_رحاو ةسعن هل لحر

 ةئاملا 2 هصحاصدأراف

 2 1 5 : هطاخغ ةرصعل َّق طق

 نه جور اىلعءداراو

 كلذ هحاح وهلا اهكلم

 عولب ىلع صي رح ةح امم

 كلذ ناكامعاو هدارع

 مكعلديلاك اهعاادحو ىلع

 لاق) هلوق نفس مكحاع

 كت لاؤسب ك ماظدقا

 نوكي ىت> ( هحامتىلا

 اذهو هملحت اجو

 فوذحم مسق باوح

 لقفل راكتسا كلذىفو

 رداصعم لاٌؤسلاو هطيلخ

 نع دقو لوءفملا ىلا فاضه

 هب فرتعاام دعي رخآآلا مطاع

 مالكلا ىف ىنبلغ باطلا نعد امنطعا(ايلفك اقف ةدحا وز: أسما( ةجمن ىل و!:ًاسما(ةجمن نوعست وعست#ىح ا اذهنا) ظ
 هجاعن ةرثكمم (هحامن ىلا) كتنذخاب (كتمنللا سب كلظدقا)دواد(لاق)ايرواب لمفام مهفب عىل دواد] ءابرمخ لئمادهو

 تمرزنادوادلاقفةئامىجحاعت لك ًاوهشءاهذخأ نا ديراات إ لاقدءاىوربو مواعمهنال نآ رقلا ىف كمل ةيكلوةمرشك . 0 من ل ةىز م هلآ حق . 32

 م - ٠ 2 1 5 1 ٠ .٠ وأ“
 تاعف تنأ و اذ_هو اذهكنمترضينأ قح تن ادوادايلاقفةسلاو فتنالا فرط لاراشاو ادهواده كنمانبرسض كلذ ش



 اخدينأا لطف نيناسناةروص ىف نيكلمهملا ثعب ىلا هت هللانا ىور ( مهنه عزففدوادىلع اولخد ) ىلوالا نمله ( ذا)
 1 ولد مال مهنه عزفف نا.سلاح هل دب نبي امهوالا رعشإف بارا هيلع اروستق سرح امهعاف هتدابعموب ىفءادح و فهملع

 0 )اهيلع لدي نمنوكرتيال هلوح سرحلاو باوعحالاموبىفو قوفنم هيلع اولزن_منالوءاضقا موب ريغف بارحلا هيلع
 (ططشت الو قلاب انني مكحافرإظ و ىدعت ( ضءب ىلع انضعب ىنب ) نامصخ نون ىا ف رادهادتم رب (ناوصخ ىفذنال

 (نيعدارااوهتحح و قيرطااطسوىلااندشراو(طارسلاهاوسىلا اندهاو) قل !ىطخن ودحلا ةزواعوهو ططشلانمرحنالو

 1 ناكمالسلاهيلع دل ا 00 ا نورشعلاوثااثلاءزا ١ لهأنا ىورهضحمو قحلا

 هنأسعأن عه لزنينا اضعب
 ناكو هتبجعأذا اهحوزتيف
 كلدب ةاساوملا ىف ةداع مهل

 ققفناف كلذ لثع نيرجاهملا

 تعفو مالسا اهلعدوادنا

 اهبحافايزوُأَةأ عا لعدنمع

 ىمحهاؤ اهتعدل لوزتلا هلأسف

 | ل 0 ريال بابلا له سركلاو بابتحالا مون ىف قوف ند هلع اولزن مهنال
 ا اموو ظعوللامونوءاضقللامونوةداسالاموب هنامز أ زد مالسلاو ةالصلا ه اعناكناة هلع

 | فائالاولاق © ةولحلا مو.ىفناسنالاروص ىلع ةكن الم هيلع روستف هتصاخم لاغتش الل

 | انضعب ىنب » اهصخ مصخلابحاص ةيعست ىلع نامصاخم» ناجوف نمن « نامصخ

 ْ ضيرعتلا د_صقو ضرفلا ىلع وهو «# ضعب ىلع
 | دعبتالىا ططشتالو ىرقو ةموكحلا ف رحنالو «# ططشتالو قحاب اننيب مكحاذ

 أ روهثملا وهو ةكت الم اوناكنا

 ! ىهواهحوزنف لءففءدرب نا

 ممكنا هلل يقف ناميلسمأ

 كتاسنةرتكو كتارام مظع

 لأستنا كل ىنن نكيمل

 الاهل سيلالجر
 ناك لب كلا-هنع لوزتلا

 كاوهةلافمكبلع بجاولا
 ىلءربصلاو تاكفت رهو

 اهبطخ ليقو هبت نحمس | ام

 | دحلا ةزوا_ع وهو ططشلا ىنعم نم لكلاو ططاشت الو ططشت الو قحلا نع

 ا لادنلا وهو هلطسو ىلا« طارضلا ءاوس ىلا ادعاو

 ااا زو يماني ركذو هلا روم اراط لضراته فم ةقزسيتا
 | نيكلمديلا هللاثءبفىلتاف هلعدبعأ هناليقو لاف نثتسيملو مكي نلدعال ليئارسا

 | اروستف سرحلا امهعنفهيلع الخدي نأ ابلطف هتداع مو.ىفكلذو نيلجر ةروصىف
 ْ لماكمو ليربجاناك لاق ىكصيوهو ناسلاح هدب نيب اههوالار رمشاق تارحلا هيلع

 دوادىلع اولذدذا # بارهغا اوروستذا مصاعب كانأ لهو ل> ولع داوق كيذف

 : امكلخ دأ نم امهل لاو هنذاريغي هنارحم ىف هياعاموم نيد امهنم فاح أ © مهم ع زفف

 ىأ © ضعب ىلع انضءب ىنب 8# ناوصخ نم ىأ #« ناىصخخ فال اولق 9 ىلع
 | روصتفكف نيكلم امهتامجاذا تاقنافءانني ىذقتل

 | ىلعال مالكلا ضيراممنم اذه تاقءضعب ىلع مهضعب ىنبال ةكمالماو و امهتفا ىلا
 | حان » رخآلا ىلع امهدحأ ىثب نيمص

  ىأ © طارصلا ءا اوسمملا اندهاو 8 كدكح ىفرجتال ىأ « ططشتالو قحلابانني
 ْ افدحأ .أ لاقف ١ ملكت دواد اليل لاقف باوصلاو قحلا قيرطملا اندشرا

0 

 ةدحاوة اس

 دواد اطخ مث ايروا

 تناكف>.اهلشأأ ءرثت

 ةيطخ ىلع بطخ نا هتاز

 هلاسن ةرثك عم

 هكعن ةسح_ثعب هنأ قامو

 1 يآ ءاقلبلا» ةنكللا وأ 0

 ©0131 لاقو ءاينالا مالعا ضعب نع الضف نيلسملا ءانفأ نم حالصلاب نيمسأملا نم قديالف اهجوزت.ا لتقننا بحأو

 2 كانثح دخلا نع جرخو ىدعت

 : ا ىنمملاو امهددحأ نم ىلا قف وقح 7

 نءؤملادمخا

0 

 ءاس الا ىلع هب رغلادح وهو نيدسو ةئام هيدا > نس .امىلع م ال تلاةيلع ا ثيدح مكئدح ند هنعهلبا ىذ ر ىلع

 باتكيف ام ىلعةصقلاح :اك نا لاقو هد ثدحملا بذكف قحلا 10 نملحر هدنعوزب زغلادبع نر عكلذب ثدحهئاىورو

 اهلا ينشاف هس ىلع ارك رس اك تر ذام ىلع تناكن 0 ريع لاق ناب 2 مظعأو اهفذالاح سمتلي نأ ىنشاقهللا

 نسل مال لاهيلعدتسق هتلادب رض ىذا لثلاهبلعل ادب ىذلاو سمثلاهيلع تءاطامم 0 مالكلا اذه ىعامعسل رعلاّفهملع

 ود نم حاوتاا ىف غلبأ اهوكل ّ رصتانز ود ضار ا ولدتتلا قيرط لع ءاحاك او بسدق ا أهنع ءدإ لد أ رااجوزملا هيلطالا

 5-0 )ناوصخ نم( نامكخ فال )دوادايديلع الهو نيذللانيكلملا ينعي( اواق )دواد ( مهنه عزفف دواد ىلع | نخل
 با ارميا ىلا (طارصلاءاوىلااندهاو)ر حالو لغال( ططشتالو ) لدعلاب( قيل اذن هب مركحاف ضعب ىلعانضعب )ظو لواط



 ' عقول هب دارملا 1 ىلع 0 وا اوروستا 6 ملحن ااا قاعْم ذاو "

 5 دئنمح 0 مالسلاو ةجالصلا ةيلع لوسرلا هناا نال ىبابآل لعفلا ىئءم نهد هيف امل 0

 هءاحذا كلذكوه انيبقروبزلا ًارشوىلصي لعجو هنابقلغأو هبارعدواد:لخد هبهتلا |
 نم اهاحان>و نسح نول لكم اهو بهذ نم ةماج ةروصىف هلل عدقو ناطشلا

 اهسفننم هسيؤتنأ ريغم دصبريغ تراط اهذخأدصقالف ىلاعت هيلاةردقىللا اورظنيل

 تراطفاهذخأل بهذف ةوكىف تدقو ىد تراطف اهعبتن تهتف اهذًالاهلادتماو
 "ىطاش ىلع ناتش فق ءارعا ا هلاه دصي نم ثعبف عقن نبأ دوادراظنف ةوكلا نم

 دوادب هتف اما هاسنلا لج نماهآ رف اهل علطعس ىلع ىللستعت اهآ رليقو لتستفت ةكرب

 ١ كلذهدا: زفاهنش ى طغق اهر هذ تقف هلع ترسعباو ةتافتلا اهنم تناحو اهنسوس نم

 5 زعق اهحوزوانانح نب ارو ا عياش تن عباشت ى هه ليقف اهنع لاف اهاباعا

 عضو ىلا يروأ ثعباناهت أن اىلادواد هس قدرا تأ رش : |عمعاقلبلاب

 ىلع هلإ مفي !ىتحءارو عري نأمل لحال توباتلا ىلعمدقنمهناكو تواتلاليةهمدقواذك :

 ترادكو دكا هثعبأ نادل 9 كلذ دواد ىلا بتكف هل 3 هثعبف ديشتس واكل

 هتمدغأ اذكر انك ودعا هيلاستكف كلذ د واد ىلا بت كقول مف هثفاسأب هنمدغأ

 ةالصل هيلع نايل مأ ىهفدر واداهحوزأ أ رملا ةدغ تضقنا الف ةئلاثلاةرملا لتقف هثعبف

 نبالاقو هينذناك اذهف هنأ ما جوزتفايروأ لت نا بحأ دوادنا لبقو مالسلاو
 احا كلذ نك لكون أ شان ءال ل زارنا لحرلا مآ سما اهلا دواد" د

 ءاسدلا | نم دابدزاو امدلا َّق ةيعرهنال كلذ دوادل ضر. مل لحو نع هللا نآريغ مهل 1

 رعبا ز> ناك هنادواد نامخا بس لءقو اهريغ نم ءاطعأاع أهنع ىىلاعت هللا هانغأدقو

 ةلورترا ومهزت !ديامواز للا رساىنبنيب مكعالاموبو ةدابءاامووهلاسنلاموب ءا ا

 ناكن الا لغ ىلا ابله اول ! و اور د لارا قم ناكااخ 1 هيوكسو ميكو

 ءاسنلاةنقاوركذ مهما ليقو كلذ قطب 1 ةهسفن ىف دواد رمضاذ انذهيف ترشح الد

 باوالا 2 ءاع 2 هندايع موي ناكا الث ” مصنعا يلا نإ هسفن ىف دواذآر ماو ّ

 ةقاج تا ذأا رةبوه امئيبف ًءاروتلا ةءارق ىلع بك اونا هيلع لغذال نأسأو

 نيكلملا لحو نعدهللا ثعبىتح اريسيالا ثيليمل ةأرملاب لخداماف مدقتامو<ركذو

 ةكبالملا نمءاظفاح 1 ىتح ةدايعلا ىف دهن لاذام مالسلاهيلع دوادنا ل قوديلا

 اولاق نو_لكوم م مثأ < أ قوربخا لاق م َّس كسا الفا نوصي اوناكف

 تيكىرعش تيل هسفنىف .لاقف هودنلا كتعقرصتو كقفاونو" كلاعأ حلاص بتكت

 نيدكلملا ىلا ىلاءاهللا حواف نوكي فيك ليل كلذ ىنعو ىشنو ىواخول نوكا

 هدقف املف ىلاعتهللا نع هل ىنغالهنا ىلعيل ءالزتعي نا

 ىلاعت هللاداراف هسفن باغدقدنا

 م نظناىلا ةدارعلا فدمحاو دج

 « ص ةروس ' 71 دع 5 3 3



 | نيب لصفااوماصخلا م-اعقو ءاضقلا اع ( باطخلا لففو )هج وه قحلا قفاومالك لك لو عئارمثلا

 ءالكل !نم نيبلا باطلا لصف وريمالا ب مضك لوصفملا ىنمع لصفنيبلا مالكلل ليقو نيئيشانيبزب.لاوه لصفلاو لطابلاو

 | اهقلانوكين ًازاحو هملع <46 احح سبتيالدب بلاي ( نورشعلاو ثاااثلاءزجللا ) نمدنيبأ, ىذلا ص دملا

 0000 ليشمل ذلكلا وا! لطالا نع قألا زامت باطخلا لصفو « باطل لصقو قه || د دو. < «لسافلا +
 أ فطعلاو لمولاو لصفلا ناظم هيف ىعارب ساتلا ريغنم دوصقملا ىلعبطاخملا هيلي | >0 2: لصش هازل

 01 اند ىمس اعاو اهود#و راركتلاو فذحلاو رابظالاو رامكالاو ىاناتسالاو ظ 1 اطلب لسافلا

 ا 11 ناطللا وهلبقو ةالصلاو دحلا نمدل ةمدقم قيس اع دوصقملا لضف هنال . 0 0
 آل لع لوسرلا مالك فصو ىف ءاج المت عابشا الو لع راصتخا هيف سيل ىذلا 0 0

 ا | ماهفتسا #« مصخلا أب كانأ لهو 8 ردعالو رزتال لعن ميلاد تا ال رسادبو
 1 امو ةلطا كل ذإو ردصم لسالا ىف مصخناو هعاقاىلا قيوشتلاو بيتا 0 ا 55

 | مانسلانممتكر وسلا نهلعفت ةفرفاارو-اودعصت ذا « بارحلا اوروستذا ف ىعدملا ىلع ةنيبلاب مكحلا

 0 | رصبتلاو مكمل اعدوءسم نبا لاقو مالكل انا ىنهي سابع نبا لاق > باطملالصقو © اوهوديلع ىعاملا ىلع نيملاو

 | موصخلا مالك نال ركت أ نه ىلع نيعلا ل دل نبىلعلاةوءاضقلاب | لطابلاو قا نيب لصفلا نم
 لصفنا لبقو ناعالاو دوهشلا باطلا لصف بمكب ىبأ لاقو هيلصفنيو مطقني | امأ هلوقوه ىعشلانعو
 ىف عورتا كاو] اذادسنامأ هلع ءاثلاو ىلاعت ةتلادج دمج نانالا لوقو» باطلا امآ لاقنم لواوهو دعب
 ب كان ًالهر» لح ونعهلوق © مداو ةداسلاكلو دواد هلاةنم لوأؤارخآ مالك : ا م

 لقو كيلع هصصقن هلععتاف م هما ريخ ىأ ل مصخنااب ف دمعاب كانا دقو ى أ ا 0 1 نأش 0

 مالكعاقتسا ىلا قيوشنلاو ةيعلا رابخ الا رم هنأ ىلع ةلالدلا هانضمو ماهفتسالا هرهاظ 5 ه0 2

 اولعو اودعسىأ# بارحلا اوروستذا © مخلاو دحاولا ىلع عق مصخلاو ءامصللا | 0 0 -
 ْ أ ىئمملاو ةدايءلاو ةعاطلاب لغتشيو دواد هنف لغد نلكىذلا تببلا ىأ بارحلا 07 اس 7

 | ةداصلا هيلع ةواد نا انما ةمق ةءالاقو ةالغاوهو ءراوع ند با را اى أ ءاهفتسالا» رفاظ(مصخلا ا

 ْ هنا ىلع ةلالدلا هانممو
 امصاخا لاف وةييمتلاءاينالا

 017 لصف د مث نورس اهلاقام 1 كلذاسيس َّق ءاسب . الا رابخأي ءا ءاش الإ فاتخاوع

 ان

 نال كو هيلع هللا ىلص هيبصتع قءيالاع مالسأا و ةالصلا هيلع دواد ةهازن ركذ هدق عا

 نورسفملا هلاتامامأو اع . ق انامالا املأ بسط ذاق اهألع اتمام فرشأ ةوبنلا ب صنم عجاودحا ولا ىلع مق ةاوه و

 بوقةعيو ىعحاو وميهار ,!دابآ ار مايالان ٠ببأم وب ع مالسلاو ةداسلا هيلعدوادناوهف لوقت ىلدمالا قردصمدءال

 هن رةدايعأ ف ا سانا | سب هاييوضقلعو وماي را رهدلا مسقدق ناك هناك لذو ظ باصتناو اىصح نصح

 قححساو مهاربا لضف 0 كلان ه 1 رش ايف دحنناكو هلاغش او هئاسنل 0000 لحوْنع لهوهريدق ف ودعت (ذا)

 5 مصخا اخت أي الان

 دورمخ مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربا ىلا اهيلع اوربصف ام. لت مل ايالس اولتنا مهنا اوروست) لءفلا ىنعم نمهفامل
 هروسأاودءصت ) بارحملا

 طئاخاروسااوهيلااولزنو

 ةقرثلا بارحلاو مفترملا
 هك ا كل اال ل يلطانك مو اانا ةمتانأدلا 2 : 2
 9 -- 00 2 ا 3 موب رهشف 6 3 لد 6_0 : روما اا

 0 0 0 0 كلان مدل امام( كان ا 0 ءاطأأ

 هيلا هللا جوانىلإق اوناك نيذلا ىلإبآ ه.بهذدق هلكر با قرأ براي لاقف بوقعيو

 فسوب ىلع نزكلاب بوقعي ىلتاو هرصب باهدو حجذلاب قعسا ىلتاو هنبا بذو

 هنن وافاضتأ تربص مهيلتبا ام ىل مع ىتيلتنأو كبر مالسلاو ةالصلا هيلع دواد لاقف

 ١7د ترو دج يالي



 تلا تقو وهو اهعامش وفصيو *ىضت |
 ةالصددهلاقو ىعخلاةالص ىلص مالسلاو ةالصلاهلعهنا ”ىناه ما نعو6# قرشت امو.
 ريطااو و ةيآآلا هذهبالا ىصضلاةالص تفر ءامامهنعهللا ىذرسابعنب!نغو قارشالا '

 ةاطملا عارب ملاعاو بناح لكنه هيلا # ةروش

 # باوادإ لك © ربخلاو ءادتالاب ةروشع ريطلاو ىرقو احردم هنم ةردقلا لعلدا |

 سوما تقرش لاق امعواطف اهقورش اماو ىحع

 اىهنم لك وأ املعةموادملا ىلع لدن اذهو مرا ىف ةقفاوملا ىلع لد. هنا هلبقام ا

 0 ةرصنااو ةبمهلا ءانوقو # هك انددشو 2 ميبشلا هناا ل دواد نمو

 ف هلعاذ هيلع ىعدملا لتقا نا هملا ىجواذ

 هيلع هللا ىلص 0 تك .”ىناهمأ ى* "اح تح ى هامىرد ال ةيآلا هد ا

 *ىناهمأأي لك تح لسح لاقف بااط بأ تن 0 ىناهم 5050 هده . لاو هيلع ناسف بو

 ىعتلاىل 1ص مسو هيلع هللا سىنلا ىأر هلأ د ا كل لاقل ىبأن نحرلاديءنع

 ىلصو لستغاف كم 3 موي اهب ل ادد مسوهيلع هناا ىلص ىنلانات ا اف 'ىتاهمأ ريغ

 «أ لاق دوتمحلاو شراب ءانيوقئأ © هكلم انددشو همم جيستلا 1عطم هتعاط

 2 نول دلو هع 0 سرد ناك اناطاس ضد كوامدشأ ناك سانع

 مامظع نه ه لحجر ىلع ىعدا لارسا ىتنم الحرنأ سابع نانع ىورو لحر

 لأسف هدحجن دواد'هلأسف ةرقب ىنبصغ اذهنا لاف مالسلاو ةالصلا هيلع دواددنع

 تكا حب هئاع علخأ تاو ايؤر ءذه لاف هياء ىعدملا لتقبنأ هعانتم ف
 هلأ لسوف هنرخللا ا هلتش نأ ةثلاثلا هيلا ىح أذ لغرف ىرخأ ةضدللا ىحوأف

 .ريغب نات لاقف كلت اناا و لح و نع هللازالاةف دواد

 هللاو ىنآ كريشأ ىَح لونال لاق هلئاق هنألحرلا فرع الف كف هللاسعأ نذفنأل
 هنسعاف تح وأكلذف هتاتقفادع دلاو كلتعا تنك ىكلو باذلااذمتدخ وأم

 ىلاعتهلوق كلذف كلم هيدتشاو دوادل كلذدنع ليمئارسا ىجةببه تدتشاف لتقف دواد

 رومالا ف ةباصالاو ةوبنلا ىندي 4 هكحلا ءانيآو 9 يدمر

 هتادطنو عي بيم

 | ةلج ربشحلا نال نيالا نيب ة

 1 نيو هلل 2 قرفلاو ميبسلا .نلا عار قوه لمست لحال ريطلاو لا 1 نه دحاو كل 1

 5 ناييلا نع زدعو رخآ ىلع ةرش ىعدا الحر نا ليةوةئلاىلل ددكتلاب' ىرقو دونحلا

 ْ 0 ةلبع هابا تاثق ىنا تقدص لا

 | لمعلا ناقتاو !ءلا لاكوا ةوبنلا © ةمكحلا ءانينآو  هتببه كذب تمظعف ةرقبلا

 ١ امهلو# ىحض كلذو ءىناهمأ تلاقب وش. انهعله تامكرنامت ىلص وماق هلسغ نم غرفالف

 ْ هللاو ةدواد لاقوة هكلادب نبا

 قرش:نيحوهوقارشالا ؛ ص ةروس ١) تقوقارشالاو ه# ؟107 ٌرظ- لدللاىلارصعلاتقو ىمل اوراهتلا

١ 
 مثلإ توريث لوةناهءواطف ١

| 

 تقووهو 'ىضتىاس مثلا

 اهقوزش امأو. ىحضلا

 سس

 سابعنب |نعو قرسشثتاملو

 تفعامامهنع هللا ىذر

 ةياالامدمالا ىعصلا الص

 انرحمو(ةرودعريطلاو)

 ةيحاب لكن م ةعومربطلا

 هللا ىضرس ايعنيانعو
 هتنواح مجساذاناك امهم

 تعتجاو حبسنلاب لالا
 كلذف ته -فري_طلادلا

 ( تادف طرت :

 ريطلاو لاخلا نمدحاو لك ا قارشالا ةالصودهنا *ىناهمأايلاقف ى مضل !ىلصمم ع و اهلعلخد مو

 ديعبست ل جال ىأدواد لال | "فاس همأ تااق ىلا ةال_سىف ”*ىناهمأ ثيدح نم نيوهحلا ىف ءاحرخأ ىذلاو تاق
 ا ةركست هلل . ةمطاؤو لسع هندد- وو حلا ماع 000 هيلع هللا ىلص تانودا لا تيهذ

 رىعبستل يبست ت 92 تاك أي ا 8

 6 باوالا عمْصوو

 وهو باوأآلا نالمعسملا

 ىلاعو> رلاريثكلاباوتلا

 هنداع نم هناض ع بلط و دلل آ

 ١ | «ريطااووف ىلامتهلوق# دوعتلاو عوكرلا متي هناريغا# هد ةالصرأإف تامكر ناك
 50 رو هريطلا هلا ر سو ىأ

 عاجر ىأ#باوأهلل -3 دس عسا هللا
 لإ ىلا

 ى_ععبست 1

 ميديو هللارك ذ 2

 كيسسنملا ل و

 لك ىأ هلل ريوعلا ليقو ْ

 ريطااو لارلاو دواد ند
 ع عيسم ىأ باوأ هلل ا

 )ا كلم انددشو) ميسا 1 0 0

 لوح تدبب ناكل ق هانوق 0 ىلا هلئاىج وأو كم اق رظنا قىدءاموق دوادامهل لاو هناي

 اول ذلة وثالث هز ع

 ءانيبآو ) هنوسر# لحجر

 1 روبزلا ( ةمكحلا

 رياعل اهل انرخمو(ريطااو)

 (هلك )ةعوي (ةروشع)
 1 هلل(باوإ) لابآاوريطلا

 ) 1 و )عب طعم

 هوم :ا 0 كيم 50 عاف ) هأث 1 1و ( لحر تل وو ةثالث بارع كس ارا سرحلاب



 وئاالبسع' ةد_حاوة خف اهلا ديرب اهعرمذىلار ديلا عحربةعاستق اناا قاوذو ةعتلا ىلا حر اذا ضير 1! قافأن مدادرتو
 5 1 قع اولاقف ةنلا نينمؤألا هللا دعو ركذ مالساا هياعدنال ةنجلا نمان ان. (كقال لئن ,اولاقو)ددرتالو
 ءاذعلاب كن 0 4777 2- ىذلا باذءا!نم نورشملاوشااا زجل انيصنو أ اهتماتسصتانل لع
 ' نمط_قلا طقلالصاو

 نمدتم طق هلال ”ىَتلا

 ةووصل لاش وهعطقاذاهطق

 نه ةعطقامال طقةزئاجلا

 باسحلاموب ل ق)ساطرقلا
 كيف(نولوقبام ىلعربصا
 ايهلزت نا كسفن نص و

 لم ين باصم ند تف لك

 ٠ ب انطقانل لع انيرا ولاقو # ناتخا اىذو معلب ىلا كلاو : هروح ا رو عرضلاىلا نبللا ا

 ةعطق اذا هطق ٠ ندهوهو نينمؤأل كات ىلا ةنلاوا كي اندعوت ىذلا : باذعلا نم انطسق 1

 | رظننانلاعاةفصانا لسع ىاامرسسف دقو صاط رقلا نهةهطقاه ال طقذ زئاجلا ةفصحالاقو ْ

 «©دواداندبعركذاوز ولوّدام ىلع رباع ازهتسا كلذاولعتسا ## باسل أمون لق هاهيف

 ْ ٠111| تلا تسب صاصتخاو هناشنواععم هناف مهنيعا ىف ةيصعملا اىظعت دعصق مهيأ 0

 رقغتسأو ناشف يح ضررعتلاو ىلا هما 1ك الأ اهحوو هتازنهن ع لن ه ةريهص أ 1

 | لزتنا كسفن ئسصو هتصق 10 وا نامعطلا لهاو ةرفكلاب ن .ظلااق باناو هنر

 ا ةوقلا اذ 4 دمآلا اذ ٍِط لايهإ ىلدا هك نانع 4 هللامغأ ىلع ه ةس اعملا نم هقاام كاقلف

 ادع ؟كاو )ل عا
 | 0 ريرتغو امري مودع ناكو نيدلا ىف ةوقاا هب دارملا نا ىلعل.ءاد دءالا لك رلو هللاىلع هتماركو (دواد هللا ةأض ص ىلأ عاحر » باوا هيأ 0 ىءع داياو داوذو سأوذودنا نالف لا_ٌش 5 3 4 '
 ١ م 0 ةريسلاةلزلا كلتلز فيك

 اح نحس و هريسفل يصدق ن ٠ همس 4عد لاخلا ان ره“ نإ د لدللا فاما موهو
 قلام هلئأ باتع نم ىتدلف

1 

 ىف ةوقلا اذ( ديالااذ ) الا عيبستلا ددحم ىلع ةلالدلاو ةيضاملا لاحلا راضهسال تامعسم مضو» مضو
 ىا سمثل| قرعدت ني-- وهو قارشالا تقوو 4 قارشالاو ىثعااب #8 لاح دعب ددالا نا ىلع لدياممو نب دلا

 | لعاتراولاةو» فرسه: مودرن ملت ءاجاذا مهما ذعداع.م ىه ىتا| ةحهسلا كلت نا ىنملاو إ هلوق نيدلا ىف ةوقلا
 كثر ا نب رسضنااهلاق بالا نهانبمصن لو لوقت اا ةنجلا نمانبيصن وانظح ىأ 6# انطقانل ىلاعاحرىأ(باوأ هنا)

 لبق*وثلكت رصح ىتااةفصصلا طقلاو انباتكى ع سايعنالو باذعلاب هنمالاعتسا ١] ليلعتوهو ىلامتهللاةانص سع
 لع ءازوتسا اولق هللعشب هءاتكى وا نءاماو هنيع هاتك ىوأنمامأف ةقاذاىف تازنار 3 هنأ .ىود ديالا ىذأ

 تاسللا باكل لاق ني انامل قو ب باسلاءوب لبقؤل ان دلا ىف انءاتكاتل .

 ىلع ربصأ و لسو هب هلع هللا ىلص ةدئل لجو نع هللالاق زئاوملا تانك طقاأ ليو طق ْ

 « ديالااذ دواد مدبع ركّذاو 8# بيذكتاا نه رافكلا لوقنام ىلع ىأ «أنولوقبام '
 امهنع هللاوضر صا_ءاانع ورغنب هتلادعنع ( ق رث ةدايعاا ىف ةوقلااذ سايعنءالاق |

 موصيناكدواد مايصملاعت هللاىلا مايصلا بحأ نا لسو هيلع هتلاىلس هللالوسر لاقلاق
 هثلث موقبو ليلا فضن مانيناكد واد ةالص هللاىلا ةالصلا بحأوأموي راعفن واموب
 لجوزع قالا ءاعر أ #« باوأءهنا » كلما ةوقلااذ ءاندم 3 ةكدح ماكو

 ةشي1 | ةخاب 2 لبقو ل-ح وع هلل ميطم سايعنبالاقو هركيا هرثيام لكنع ةبوتااب

 راعشو امون موضي ناك
 موقبوموصلادشأوهو اموي

 (انركمانا) ىلللا فصن
 ناكل يق( هءعملابجلا) انالؤ

 دارأاذاهعم ري ستاجلااهريخه

 ديرب ثدح ىلا اهريس

 تاوهسم ىنعمىف(نممس)
 ىلع ن «-!راتخاو لاما ىلع

 ةودغىأ 4 قارشالاو ىدع أ 2 اذا هوا 'ىأ نع 4ع لاخلا رعاا ل 1 لاملا 7 دستلا ا ل

 6 | ىذثعا اي) لاح دعب الاح و ىمصلا ةالصإ سايعنءاءرسفو اهءود ىهانت و س مثلا قرمث:ناوه قارشالاوة.ثءو 1 3

 1 هو دام اس ل سة سه كل 2 77 ١ ول ص تنك لا قارش 0 قد هلوقىف بالا نع ”ئلعتلا ا ولا فقدوا
 4 مذ ( ( انير ) هلا دانك ون ا هنيج 1 1 نا اا هللارك ذ نيد ةكم رافك ىنعي(اولاقو)
 كيذكتان م (نولوشبام ىلع) دحتاي ( ربصا) اهقاكرش حبان لم زاف اعادت مع ىأانراتكن و: ءء(انطقانل لىع)انر 1

 هتلاةعاط ىلا لبقم هلل م طم ( تاوأهنا) ةدا.لايةوقلااذ ( ديالا اذ ) دؤاد انديعربخ مهلركذالوق (دواد اندبعركذاو)
 ةيشعو ةودغ(قارشالاو ىثعلاب ) هعم ( نه هعملابجلا)انللذ(انرضمانا)



 مو وز اًدكحاص اص موق دو (دوعو) هءلاحروهيدب ىف دانوا ةفرأب بذذعي لست ليا

 لمح ن.ذلا بازح الا ناب مالعألات ناشالاهذِعَدارَأ (بازحالاكئاوأ 2ع ام ةضغا(ةكيالا باعصأو ( اطول(

 لعةيرب معا ةلججاىالوأ مبيذكتر كذ لسرلاث دك آلا لكنا بدكتلا# مدح و نيذلا موا و مه مهنه موزوهملا دنإ

 نيبوا- هف هعصواز ا انها 1 صةروس م ةلججاب ءاح مْ --1 56 زوو نتذكملا نيب مل ثدحما,مالادجإ

 1 َّط !| 1 ك1 كركوك رجس 2012075:07: 123171777. 112 سرب 77 357 القت تاه دنيا "ياا 0/717 جال نلل ةاطكقسالل]

 ول رلاعهو تدكملا ١ اموال تا كلم لظىف « ةشيع نإ 3 --

 0 ٍْ مهضعب نال كلب أوو ءريثكلا عوجلاوذوا هدانوا, بنطملا تنبلا تا نه وخلا
 كل ا /: ّ 1

 ىقناللسرلا ما املا هلدحرو بذعملا ىديدع ناكو راوس عبرا بصن لءقوءاثءلادشي دولاك اضعبدشي |

 كذدكت م :مدواول !| بيدكت | 57 0 0 وزو اوذرك ووقت ثوع 000 اذاوااياع يرسل ا

 هحاضياو بيذكتلاريركت ا لع بينك نم رهيلادتسالا 8 4 13 رلاثذك 1 8 1 0 ا قوم-موعد داحنال مسيتللا 1
 َّق ميوتلاو ةماوأ عب بتر كلذلو 3 ءلل مهقاقحمسا ىلع الم مست نوكلدك تلا نم عاونا ىلع ل تشم مايمالا 1 ١

 ) . بيرذكت مهنم دحاولا بي نك لعحوأ عتاب عملا هل اء اماوهو * باقع قد ظدبلعا |

 ىفامو ايناث ةساتلتسالابو © مهراض#ع-الروضحلاك ملاذ بازحالاوا كموقرظتءامو # ءالؤهرظنامو#» مج |
 00 0 هلا . ةعانسوبالا : نماهلام ِِ ةخفنلا ىع م ةدحاو ميحصالا 3 ىلاءتىل اهتهّللا طع ىف مهروضحوأ ركذلاب | 1

 | 2 هق نافدادرتو عوجرواأ نيتيلخلا نيباموهو قاوف رادقم فوت نم » قاوف

 ١ قوه لوق برعءلاو تباشلا ديد_كلا كلملاوذ ٍلقو مكحما هانبااوذ سابع نبا لاق

 هغاباو باقملادشأ قاقده اب |

 ىأ (باقعقعف ) لاقمن
 مهقاعأ نا كلذ بجوف

 ىاقعوى ادع ك7 1 ا أ نووقش ٠ محا ىنعي ة 1 كلا عوس#لاو دو مك امهنع هللا ىذر سا عنبانع
 انور فرد نارا وال تاير حل ماع وا لل ئ ىوَش نودشو | 0 ا ىلا نراشملا ةرتثكل اداتوأ ذاشحالا تنعسو ”ىقلا بولا ئوش6 كله نود

 لأ رش اهو( ءال وه ران ١ بدقة انوأ هلتناكو دولا عج داوالاليقو مهرافسأف امودنوبو اهون رضي اوناك ْ

 ْ : اهانوكينازوو 2ك | هنم فرط لكدُي دانوأ ةعب رأنيبامقلت ل تمدح ]2 بضغاذا ناكف اهبلع سانلا |

|| 
 لا

 همكالا) تاز الا مموج ىلا ْ دانوأ هلت ناك ليقو تايألاو براقعلا هيلع ل_سرب لقو 00 دولا |
 0 0 ]'٠ كفا وأ ةكبالا بامجأو لمواموقو دوو وه هيدن نتي اييلعاتعاي تعالفو لاح

 ى ٠ سا 7
 دن 0 فئاوطلا كنز ,اىنمي « باقعقل لسرلا بذكالا لكنا  بازحالا كئاوأ 05 الا ع ٠تلا م 0 1 نه بزح نش مرت الع هللا عاف ءانبالا لع ا نيذلاىأ © بازحالا

 + بو مق وفنماهلام) ءافهضلا ء قه لاح تا ثاذد 2 ع بحو هءانبب 0 لك 1 1 ةنلاظا مثالا
 فق وب نود ءودأ | د !ءايلامىأ ميل م 9 و
 9 0 8 0 / 41 الخان 1 نواصل دكيوكو رحز 5 0 تاذعلا 9 كاسم ٍ

 0 تاوده رادهه | 1
 ص دا 5 :

 عودحر نماهلام ًاييعشا ل ا ) سم اخ و اق ١ ا 0

 الواةيريدنا ةلجخلاب هرب ركت

 نم 0-0 2| هحو

 مسهيلع ةلصسملا ةغلاملا
 حر وع سم سس

 رفعي نب وسأل لاق ديدش متادهنا كلش نوديري دانوالا تان

 آ دايوالا تان كلم لظف .٠ ةشيع معناب امف اونعدقلو 1

 2 ةياوروؤوشطلاوةوةلاوذ لبقو دانوالاب تش ' معومنأ اهل ةوقوذ لو َ

 اصموق (دوع ”و)دانوأَت هعل 3 هدندو دو لع بضعاذا ناك هنال "ا ىم“اعاو دانوالاب بادعلا ب حاص لاو

 بذكالا لكّنا) رافكلا( (با زحالاكُئلو آ) انسخ وبذكب يعش موق م هوهضد ءفأأ (ةكيألا باص و)اطول(طولموقو)احلاص

 كوبذك ناكموق(» الٌؤهرا طب : امو)ى وقع يلعتيج وف( باقع قف ) شيرق شا ذك لسرلاوإذكتال قه لكلو سلس |

 ةعحرالو ةرظنن م(قاوفنماهلام) ثعبلاة ضن ى هو ىنثال ) 96



 | اوريمتي و اًواشنمم اهوفرصيو اًواشن» اباودصي ىتح ةجرلا نئازخ ىكلا-: مهام ىنعي(باهولازبز علا

 اوملاريثكلا باهولا هقلخ ىلع رهاقلازيزملاامئازخو ةسجرلا كل, ىذلا# اعاود_ه نعام اوءفرتيو مهدي دانص ضب
 امهنيب د مهلمأ ١ لاقن ةكلااذش عشر م , مهتمكح هضتقنام ل _عاهعسق ىزإ ااهسقاوماو 4

 وناكناذ لاقف مكهتلا ةباغ م 0 مث ءايد كلاو ةزهاابرام ص: ىتااةنمهلالاريبادتلاو ةينابرلاروم الاىفاوملك_>ىتح

 ف اوةتريلف ار دوق ىف مت م 1 فرض اوب4 نورشنلاوكلاثلاءزإلا ١ ق ةئال_طاريبدتا نوهت

 ىف اودعصيلف ( بابسالا

 لصوت ىلا قرطلاو جراعملا

 اوريدي ىتح ءاعسلا ىلااجي

 هللا توكلمو ملاعلا سعأ

 اًواثنم اماويدصي ىتح مذ رسعآ فو هلتجر نازح مهدنعأل 5 » باهولا ز 0 زملا ١

 لدغفت هللا ن 'رمةيطع ةولاز أ خءملاو مهدي دانس ضعب ةوبال اوريم فاو |[ نع اهوفرهعبو ظ

 لك بم ناهلىذلا ب اهولا تائغيال ىئذلاكل اهلازب زلا هاف هل عنامال هدابع نمءامشإ نم ىلعام ا

 3 . 5 , 5 5 ظل 0م ٌ
 هو 36 امهثدبامو ضرالاو تاو_ىدااكلم مهلما د لاعه كلذ مكرم ءاشي نإ ءاشبام

 ندم ىلا ىحولا اولزتيو فدرااهل ةيامنالتلا هتور نئازخ مهدنعسيلناب هتوينىف فرصتلا مهيلع ركناامل |
 هيلع هببنادعو مث 3 ةواتحم

 هلوش مهيلعةرصتا!مالسلا
 ا ةاص /م) اد 5 (دنح)

 أ (كلانها ةًادتملاةركتلةيوقم
 م«ءراصمو ردن ىلا ةراغأ

 هس و ثثيح ىلاوأ

 همازخ نم ريسإل ءزحوه ىذلا قامسحلا ملاعأا اذهصساىف لخدو مول سيل هناي كلذ ا

 ناكزاىا فوذحم طرش باوج «# بابسالاىف اوقتريلف ظاهفاوفرصتنا مهانيانف |
 اوربدبو هلع اووةس ىدح شرعلا ىلا ام لصوت ىلا جراءملاىف اودعصالف كلذرولا

 وه لمالاىف بيساو مب مكهتلا ةيظو»و نوبوصتسي نه ىلا ىجولا اولزتيف ملاعلا ا
 كلاتهامدنح © ةيلفسلا ثداوحلا بابسا اهنال تاوعسلا باسالاب دارملا ليقو ةلصولا

 موز 4ه ل لال كك نسيز ملا رافكلان ده و مهى أ » نا زحالان ره موزوم

 ترثكلالفو 0 | رومالاف فرصتلاو ةهلالا ريبادللا مهل نيا نف بيرقاع روسكم
 متاليال وهو ءزهلا ىلع ميظعتلل ليقو 8 اشتاك | كلوق؟ لدلقتلل ةدب لعامو نواوشاع

 5 سل نحال بدت نأ

 ادتملا ريش كلانه تل هلهأ لوقلا اذهل بادتنالانم مهسفناهيف اوءضو.ثيحوللا ةراشإ كلانهو ءدعبام

 هلوقك دانوالاب تباثلا كلاود داوالاوذ نوعرفو ماعتو حوا موق مهلبق تبذك © | نم) روكم ( موزهم)

 مهلع 0 2 هللالصدمحل 0 ١ كلم دم ىف ىأ زيزملا» دنجي قلمتم (باز لا

 ناىنعي «# با.-الاىفاوقتريلف © كلذ م4 0 « اممتءامو ضرالاوتاوملا كلم | دنجالامهامد زي موز .ميوأ
 ىلع نييزمتملا رافكلا نم

 اوراتد ع نمىلاىح ولاا مهاون الماوس أ ىلا مهلص 4علصو وه ىلا با.سالاىفا ودعص,اف كلذ نم ثاوعدا

 زيمعتو بوت سعأ ادهو ءأ 5 ءاعك نم اهقر 3 و ءأ | 1 ب ان اسالايدارا لق هو ١ بارقاع موزهم هلال وسر
1 5 ١ - 8 ٠. 

 4 موزهم 0 كلانهام دنح لوقلا اذه 3 واوش نذلا ءالؤه ىءا # كلانهامدنح 0 الو كا اع 0

 ىلع اونزحنواوعمج نيذلادانحالا يياحملا ىنعب # با زحالانم مب واف ىأ | نود تلا
 ةكعوهو !سو هيلع هللا ىلص هب ىلاعتو هلام هللا ربخأ اوكلهاوا ورهةفبي دكا ءاينالا | ٌ لقال (مهلبقت 0 هازق 5
 لاقمث ردم مهعراصم ىلاةرا-ثا كلانهوردب مون ا 1 نيكرشملا 2 زعسدنا | ا

 دانوالاوذن ءرفوداعو 0 ابقتبذك اس وةلع للا فهلا 0 لح ىدو* (نوءرفو و توه : اد ّه
 » تكس م 0 د حوت موك ع 5 8 0ك 0 نكد 000 اجو | هلتناك لة(دانوالاوذ)

 33 3 اهدا نم وبال ن1 ةمقنلاب زيزءلاوهواؤا هنمنوطعيفتكلاوتوب دلامم.ديأبأ لوقن(باهولازي ملا
 نم (ام امو) شضرالاوتاو وسلا ىلع ةردق (شضرالاو تاوعسلا كا ( ريل 4أم )سو هللعهللا لص دمي باتكلاو

 0 ادع لزنأأ اورظنيلفكلذةر ردقم مهل تناك ناتاومدلابا اى (كاسالا وز اون .اف(اوقتريلف) بئاسسعلا اوقلحلا
 3 وب ولغم لوتقم ) موزهم ( ردب موب لس و ةيلع هللا ىلص ىنلا ل 1 | دار ادع (كلانهام)دنح مه( دنح) المأ 1ناتكلاو

 وهدود موة(داعو)احون ( حونموق زدحمابكموقلبق ( مهلبق ردك كمر رافك رافكلا نم ) بازحالانم ) رديموب

 تال اكل بحاس (هان والاوذ) ىسوم ( نوعرفو)



0 

 ساد نم قالطنالان ال ةرسفملا ىهناو هلاك 1

1 
 ةيشاملادنعو امدالو ترقق" ةأرملا تشم ئ م اوسماو لوقلاىف عافدنالا قالطنالاب أ

 اذعوأ »4 دارب ”وةلاده نا 9 و ىرفو نا ربعي “ىرقو اومتجحاىا | ا

 مهد ناوا 50 ربوا نعى شل سعلاو ب را مفرتلاو ةسايرلانم هدصقب وا

 ةل- اا ىف © هلوق ىذلاب © ادع انمء“ام # هلع اوبلغتو ركتم دخول بلطي ءشلا

 رخآ ىهىتاا مالسلا هي هيلع ىسيع ةلمىفوا انءابآ اهلع انكرداىتلا ةلملاف « ةرخآلا | ا

 م انعم“ امىا اذهنمالاح ن وكنا زوحنو نوثاثىراصتلاناف للملا | ا

 ها ركاذلا هللعأل زنأ» |
 لاثماو ميظع نيتيرقلا نم لج ر ىلع نآرقلااده لزئالول 00 فرشلاف ١

 ىويثدلا ماظحلاىل-ع رظنلا روصقو دسحلاالا نكي مهي .ذكت ًاهيعزال ع ليادكلذ | ا

 ١ بق ناذملا مسك ىدح هءنوةدصيال --

 | :.دارب سعال ىأ# دارب "”ىشلاذه نا ه ركتيا آ ةدابع ىلعاوتب 7 1 # مكتيل آ ىلءاوربساو وف

 كر ة هجر ا ,ح مهدنع# أ هش دصت ىلا م

 ىلص دمعت * دارب ليقو ضرالا ل هايد ارب لبقو اندارب ”ىشل سو هيلع هللا لص دخت بامصأ |

 ةلملاىف ظدرحوتا! مدحت هلوقب ىذلابىأ © اذه انمعمام ف انيلع كيع ناس ودلع ١ ١

 ا اوس سس 1س سوما تس يو اا و ا تال حسام هع اس طلو اس ل م حس لا ا لا ا ل ل ا ا ااا ل ماو ااا ربلاْْْس موو وصوب
 « ىركذ نم كشىف مهلب 01 هللالاق انفرشأ الو انربك ابوه سيل ةكم لهأ لوق |

 مأ» لوقلااذه | اولاقامل هوقاذوأ ا ©« باذع اوقودامللب 9و تلو يتوىأل

 أ
 ظ قاع نم م اموطعلا وبلا عتافم ىنعي © كبر ةجر ئازخ م |
0 

ْ 
 كرد هجر ناز خ مهدنع مأ ( ىلع نو.ذكي كلذ نف ىاذعاو ترش ل

 ممفتتالف تا 4 كنها آقلع » اوتبلاو © اوربصاو ل اوما ضعب |

 ا دارملا ل_هقو لوقلاب رعشي لوا-قتلا

 ٌ هع وت |نم ةيعدب تلا اًذهناوا هلد د سعالو | طيبا , دارت نامزلا ةسرئو 'ىعل مالا | ا

 ا:ةئاكلا لاعاد

 | هقلتخا بذك « قالتخاالا اذهنا  ةيقرتملا ةمملاىف اًءاكديحوتلاب ناهكلاالو ||
 م4 2م نوداوا مياثموهو ىجحولاب هصاصتخال راكنا 4 انس ن

 : ةدايز نمءارنىذلا ادهنااولاق هناكع :ةوةنيإسملل لصحو أ ل هنعمللاىشضررعناكلذو |

 | هللازود_حوبال مملاو للملا رخآ امنال ةيلارصنلا نوني سا_عنبالاق « ةرخآلا |

 1 الا اذهنا ٍِه هيلع مهىذلا مع ءءد ىهو نشرها نونعي لقو ةثالثثلات نولوش لب | أ

 ١ ىأ © اننيب نم راى كا ع لا أ لامتقاو بذكىأ 6 قالتخا |

 اوربصاو ) لولا ى عم (ىصتم م«ةالطنا ناكف مها ىرجاهفاوضوافتيواوملكتب نا نم مهلدباللواقتلا ساحم نعنيقلطن ا

 ريصلاالا هيف مفني الو هلدىمالف هئاضماب مك و ىلاعت هللامدب 6 ( دا قل ) سمالا (اذهناركتهل 1)ةداب 1

 ديحوتلاب(اذهم انعتسام ) ؛ تساروشا هنماثا كاك فنا الفان ارب -م# ؟<© رزحح رهدلا بئاون نم ”ىشل سمالا|ذهن 0

 ةلمىف (ةرخ آلاةلملاىف)

 للا 2 فلا ىسع
 ريع ةثلثم ىراصتلانال

 '21!شيرفةلهىواءدحوم

 نا) انءابآ اهيلع انكردأ

 ( قالتخاالا)اًذ هام( اذه
 نمد هقلتخا بذك

 هيلع ل زنأأ) هسفن ءاقلت |

 (اننينم)نآرقلا (ركذلا
 فرشلا,صةنأاوركتنأ

 هيلع لزعيو مهفا رشا نيب ند
 اذ مهني نمباتكلا

 (ىركذ نهكشىف مهلب)
 اوقودامل لب) نآ رقلا ١م ١

 - ( نقلا نع مهضا ىعاو دملقتلا ىلا مهليل ىجولاوا نارام © ى ذنم كشف مهلبط

 8 قالتحاالا م هنأ اذكار داس اذه مهلوق نه هءنوتسام مم دي ةع سنلو ليلدلا | 1

 | مهنا ىنعملاو مهكش لاذ ةرقاذاذاب لس هوا ةعارمو 0 6 باذع اوقوذبامللب م ا

 ىناذعاوقود ملمهلب(باذع

 مهنع لاز هوقاذاذاندعب

 53 كشلا ن هم-مأم

 نوةدصب.ال مناقل

 تاذعلا مه-سع نأ الادب

 ز دئكح نوقدصف

 كيرةجرنئازذ 3 مهد ع

 اوت( 0يل[لعاوربماو)

 اذهنا ) مكتهلا ةدابعىلع

 هيلع ادم نونمي ( "ىثل

 كلم نأ (دا 1 ( مالسلا

 لوس ىذلا اذهنالاَشو ]|

 داري ىشل ه0 مالسلاهياعد# |

 اك“ ضرالا لغأب نوكي وا
 00 اكتلاالودوهلا نع عن معسأ لن ونه ةنارصنلاو ةيدوهاا ةلملاىف ( ةرخ آلاةلملاف )ماللاهيلعدع لوشىذلا (ذن

 لذا ا )هسفنءاقلث اهل نم 2 و هيلع هللا اىلص دج هقلتحا (قالك حاالا) مالتي لد حعا علا دوعاو هل

 اوقداملب )يبن ةوسو 7 7 ا رك ذ نم كشىف)ةكمرافك ) مهلب رع م تاتكلاو ةرتلالا ا: 3 نهرك ذلاديلل :



 نأ ىلع ةلالدو مهله بضغال اراهظا اولاقو لّنملو (باع“ىئلاذهناادحاواهلاةهل آلا لءجأ باذكر حاساذه
 اك هللادتدص نه اومسي نأنم غلبأ 6 الذا ىنااىف نوكمهنملا رفكلا ىفنولغوتملا نورفاكلاالا هيلع رساللوقلا

 حرفإسأ لهنعمللاىضررعنا ىورو م لطابوهوكرمثلانم اوبجتلالو بالا قل اوهو ديحوتاا نم اوبجمتنو ارحاس
 ومو مهدي دانصنماسفن نورمشدعو -ه "0 لع هج 80 ( نورشءلاو ثااثل اء زجلا ) شيرق ىلع قشونونهؤملا

 ”| تنأ اولاقو بلاط ىبأىلا

 لعفام تلعدقةو انرييك

 نوديرب ءاهفسلا ءالؤه

 مالسالاىف اواحد نيذلا

 نيبوانني ىضقتل كاندحو

 | لودلا اذه ىلع مهرمدج مه رفك نأب اراعشاو مهلامذو ميل [بضع ريشا م |
 لعءجأ ظىلاعت هللا ىلع لوب اهف «# باذك © ةزسعم ءرهظي ايف ©« رحاس اذه © |

 اذه نا 8# دحاول مهل تناكىتلا ةيهول الا لءج ناب # ادحاو اهلا ةهلآلا
 نا نه .دهاكنامو انؤابآ هيلع قبطاام فالخ هناذ بيحعلا ىف خدلب © باح 'ىشل

 ماركو ماركك غابا وهو اددشم ”ىرقوةريثكلا ءامشالاب هتردقو هلع قيال دحاولا
 ١ تنا اولاقف بلاطابا اوناف شيرق ىلع كلذ قش هنع هللا ىضر رمع ا-ا املهناىور

 نا نيبو انني ىضقتل كانئح اعاو ءاهفسلا ءالؤه لءفام تاق دقو انريبكو انحمش

 | كنولاسي كموق ءالؤه لاقو سو هيلع هللا ىل-< هللا لوسر رضحتسذ كيخا | 6ك ٌأنباي لاقف سو هيلع
 ' انضفرا اولاق ىو وااست اذام سو هيلع هللا ىلص لاقق مهيلع لملا لكل ع الف ءاوسلا كنولأ_, كموق ءالؤه
 | ما ىطنما ماأسام مكتيطعا نا من :أرأ لاقف كهلاو كاغدتو ايلا ركذ ضفراو ] . كدملا لب لعألا ءاوبلا
 مالسلا هيلع لاقف كموق ىلع

 اولاقق ىتوأس اذا
 انتهلآ رك د ضفراوانضفرا

 لاقف ك_هلاو كعديو

 ةلك ىوطعتأ مالسلا هلع
 برءلاام نوكلك ةدوححاو

 اوناق معلا اب ركل نيدتو

 اهكيطمن ىأ ارمثعو ع

 رضعماف كخأ نا
 هللا لص هللا لوسر بلاط وأ

 ا 000 3 اولاق م عل | 7 ما نوت اع 00 لك |

 ا نيلث 4 انك ها سو هيلع هللا ىلد هللالودر 0 50006 بلاط ىلا نس م

 « ادحاو اهلا ةهل آلا لمخأ 9# لح وزع هاوق © * ناكر حا 6
 | ناكالذو

 رادع قوموا هن عرفو ثارق ىلع كلذ 00 هالو الضان رع إ

 ِ نبرمشعو ة 0 فارشالاو ديةانسلا مهو شارق نه ةة_ىلل ةريغملا نب دبل ولا

 تنأملاولاقو بلاطىبأ ىلا اونأف بلاط ى 1 لارا رتل درا كر اح ا
 كل !نببو انني ىضقتل كانينألعاو ءاهفسلا ءالؤم الاف ع !عدقو انريكو انه

 ٍ لد هللأك هيلا - ةياع هللا ىلص ىنل : ىنلاىنأ ايف ام هياعدق بااطوبأ هللا ىلس راق ا

 / [سودهيلع هللاىلس هللالوسر لاقف كموقىلع ليملا لكل الف ءاوسلا كنولأسي كموق
 | سو هيلع هللاىلص هتلالوسر لاقف كهلاو كعدنو انتهلآ ضفرا اولاق ىننولأساذامو أ
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 | كوبأ هلل لهج ونبأ لاقف محملا ا مكل ندعو برعلا امنوكلك ةدحاوة ملكى وطعتأ |
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 انهمم .تاثلك 222
 هللاالا هلال اولوق لاقف

 ةهلا آلا لءجأاوااقواوماقف
 اذهناريصأىأ ادعار املا

 بلا ىف غياب ىأ باع 'ىثل
 باجعلاو لئمهلامسيجعلا لبقو

 ”ةلملاقلطنا و) هلل ثم الام

 قاطناو (اودمانا منع

 ١ نم اورفنف هلباالا هلاال اولوق [سوهم اع هللا ىلص هللال وسر 0 لاةفاهلاثمأةرسثعو اهكترطمنا

 «كع 0 اناةيلال ل لمجأ اولقو كلذ :

 0 أ هم عمل لو 3 حلا
 2 ل 2 5 3 ىأ «اوشم سا نع شرق فارشا

 ) 5 نال ى] قمع ناواوشم نأ شعب -- ,نيلثا 8 5 هيلع ل

 (ادحاواهلاةهل ةلالمحأ ) هللاىلع بذكي ( باذك )نينثالانيب قرش (رحاس )سو هيلع هلل لصادح نونعي (اذه ) ةكم
 نع( 2-2 يعل ) مالسل هيلع دلو ةيىذلا (اذعنا) مالسلاهيلعد لوقو انئاوح قدح او هللا انفكيو انعسيأ

 لات(اوشمانأ) ماشهنء لهج وأو ىلا فاش نىأو 3 ةعمراش ةبيشوةيتعشيرقنم( م,مم)ءاسؤرلا ( المل ّىاطن او)

 مكتمل للا اوما أ لهجو أ مهل



 ن*ء)قاقشلاوةزعلاىوذل دعو ) انكمأ؟) قالا عامنا و رظنلا نم مهيلع بجي اعةلفعقىأةرع ىف ىرئوامهقاشو «هاسهأإ .٠ ٠ 2 - 1 06 ا 5-35 ا

 اهيلع تديزسيلب ةمثملاالىد(تالو)باذعا|اوأر نيحاوثاغتساو او عدن (اودانف) ةمانم(نرقند )كموق لبقن ء(مهابق |

 ملونايحالا ىلعالا لدن ملإ ص ةروس )ثيحاهمكح كلذ ريغتو 20501 زق ديكو لل مثو بر ىلع تدب زاك ثدن تلا هان
0 

 ' . ميجا ملماماااذهئلالول ٠ هلوقوحت ىفرئاضلارجتالولن اك نايحالارجتت الذال اما |

 هلوقاو لل دلاهصخاعفالا
 ا ب مهذع ردم مه ءاح نا اوحعو ٍْ هنا اذا ه_صوتب هاا ل ىلا صانملاو

 هلوسراو هلي فالخ قاقثشو قطا نع انما ىأ 2252 قى اورفك نيذلا ىلإ هيف

 | هيلا جات ام ركذوا ةرهثااوافرشثلاوا ةظءلا ركذإ اب دارملاو كلل دب هراعشا ثيح
 لسع .ةلالدلل [ق اكقشوبةّرع ىف ريكشتلاو ديعاوأ أو عئارشلاو نئاستلا نع

 | ةبوتوا ةثاغتسا # اودانف ب اقاقشوارابكتسا هب مهرغك ىلع مهادبعو © نرق نم
 ةهبشملا ىهالو صانم نيح نيللا سبل ىا «# صاه نيح تالو © ارافغتساو

 موزاب تصخو همثو بر ىلع تديز ام ديك أنال ثينألا هان اهيلع تديز سيلب
 مها صانم نيح الو ىا سنعلل ةفانلا ىه ل.قو نيلومعملا دحا فذحو نايحالا

 ًادتبهوا مسادنا ىلععفرلاب ”ىرقو صانهنيح ىرا الو ىا هرامغاب بصنااو لعفلل لبقو
 هلوةكرمكلابو مهل ناك صانع نيحالو اهل الصاح صان٠ نيح سدا ىا ريهلا فود

 ءاقب نيح تال نا انيحاف * ناوا تالو ١_:كص اودط

 صام هيلع لج مث لك ناوا هلصا ذا ةفاضالا نع عوطقم هنال ذابهبشناو نالوا
 مهصانه نيح هلصاذا داحتالا نم امهننب امل هتلزتم فرظلا هيلا فضا امل الي زم
 | ءاهلإ اهلع ةيفوكلا فوري رسكلاب تالو نكشم ريغىلا هتفاضالنيها ىنب مث
 مامالا ىف هب اهااصنت ال نيد ىلع ادد سمح ءاتلا نا لدقو لاءفالاك ءاتلاب ةبرصنلاو ءاعمالاك

 لمح نا هلع درب الو هرابتعالصالاو هيف دهعي ىل هلثم ذا سايقلا نع جراخ نوم لا

 رهاافلا هبف مصاو 4 نورئاكلالاقوؤ» مهدادع نم ىاوا مهلشم رم

 ١ رادنلالهأ مماخت قلل كلذنا لبقو انقزرل اذهنا هباوج لقو لسرلا بذك الا
 ١ لب ليقو ةريثك رابخأو صيصاقأ باوجلا ادهو مسقلانيب لاخهنال فيعض ادهو
 | نيذلالبركذلاىذ نآرقلاو صب مقأ ىلاعت هللانا ةيآلا زاعورخآ ىفومالك كرادتا

 ع 0-7 1
 كالت ىاقشو قطانع كيتو ةيلهاج ةيجىأ ةنع3 ةكم لهأ ند اورفك

 ةيلاونا مالا نم ىنعي « نرةنه مهابة ند انكلمأك ين وديلع هللا لم دم ةوادعو
 ىأ © صانم نيد تالو 00 ةمقناالواحو بادعاا 0 ع اواغتساى ا 3 اودانف م

 برحلا ىف اورطضاف اولئاقاذا ةكمرافك ناك سابع. !لاق ردو راف نيس نيل حل
 اواق ردس باذعلا مملزنالف كرذح اوذخو | وب رهاىأ صاننم ضعبا مهضعبلاق
 «اوبعو 8لوقلااذه نيح نيا سيلىأصانه نيحتالو لجو ع هللا لزناف صانم
 و رفاكلا لاو © ,هرذن مهسفنأ نمالوسر ىفدي 4 مهنهرذنممهءاجنأ ِه ةكمرافك ىفعي
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 مسالااامااميضتةمدحأالا زري

 امهزورب عنتماوربخلاوأ

 ليلللا بهذماذهواعج

 شفخحالا دنعو هيودسو

 تديز سنجل ةيفانلاالاجنأ
 ىن تصخو ءاتلاابءاع

 نيح ) هلوقو نابحالا
 5 بوصتمادعم ( صام

 صانم نيد الو تاقكناك

 صاانأ امهدنعو مهل

 نيد نيألات الور دقن ىلع

 نيح نيا سيل و ىأ صانم
 (مهءاجنأاوبعو) صانم

 ) مهم ردذع ) مهءاح نأ ند

 مهرذنإ "ل لوس

 نوكينا اودعيتتسا ىنءي
 لاقو ) سشيلا نم ىنتلا
 نورفاكلا

 ةملاناكاذهاو ةوادعو

 (مهلبق نم انكذهأك )هياع

 (نرقنم) شيرق ىل,:ند

 اودانف ) ةيلاللا مالا عم

 )ان (صانمنيحتالو
 تالومهك الهدنع:كالملا

 نيم سم ىأ صانم نيد

 | ةقوفاَوَقَق رارقالو ةلج
 اوناكدقو هللا ,هكاعأ تح

 ىدان اودع اولتافاذا كلذ ل

 صانم صانم أعم 0

 نماممف ةدحاوةلج نوع

 بلعاذاو كله نم كله وا

 نوردس اوناك مماعودملا

 مدي تناك ةمالع ءذهو لاتقلا نم نورففارا 0 أرارف ك دا_صلا باعطب ضانميضانماشني شح نورا تلات
 ء 0 ١ مايدخل
 سدل ىأ صانم نيد تاللو ةكئالملا مند ان موك الههتلادارأ و دعلا نم اورغؤأ ودعلا ىلع اولمحمنا اودارا اذالاتةلاى

 رافك ( نورفاكلالاقو) مسن نم ( مه ) فو لوسرأ رذنم) مهءاحنأب( مهءاجنأ) شيرت( وبعو) رارفالوةلجنيحم



 # مح رلا نجرلا هتلامسب ف ع 0 ل4 تساو وا مستو قوك ةيانوناكو 1 ةكم نح ةروس 1

 | ةلالدإ باوهلا فو ع مسقلا هدب ثراتالا ىلعهيبتتلا وىدحلا لبس ىلع مك وع كا ه ردح نهمفراااذهر 5

 »- ىأ(ركذلا 4 نورسشمااوثااثلاءزلا ١ ىذ آر قلاو) لاق هناكديلع
 ا اد: 4 ري صر نوكي

 ةروسلل مسا هنأ ىل !ءفوذحم

8 
 ا هده ى ءاضددَ 2. لاق هناك

 تزوعت ءأ ىدلا ةروكشلا

 ركذلاىذنأ رقااويبرعلا
 كب رب هللاو تاحاذهلوقتاك

 ءارعسلاب نوهشلا وهاذه
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 ام مسقا اذا كدكوهللاو

 نآ رقلاو صب تدحق !لاق هناك

 مث زمعملا هلا ركذلا ىذ

 ىقاورفك نذلا لب)لاق

 ناعذالا نع .ريكت (ةزع

 قحاب فارت ءالاو كلذل

 هلا نذل ) ف اهشو (

 ةزعىفريكتلاو هلوسرلو
 امم ا ىلع ةل الدال قاقشو

 ا ركذي ىلا اةاروبشلا نضر

 ةيكماهلكوى هو ص اهيف

 امتاطوةيآ نوتاعتو تسايتالآ
 نوثالثو نات و ةئامعيس

 فالآ ةئالثا ورع

 أ ١ ارح نوتسوةتسو

 # مح رلا نجسرلا هللا مسيو
 ىف سايعنبا نءهدانسابو

 نع لو اسلم اما هلوق

 رشا وررك ءاناشلاو

 رع 0 0

 ٌّقلْعاو ةعدبا|نمةئسلاو

 نم قدصلاو لطابلا نم

00 0 1 

 2 ا بيس

 نياسرملاب انمؤه ناكمنا ةما.ةلأموب ءاظناع هلدهشو كرا نم

 ةضراغملا ىنمت ةاداصملا نم سما 0 و نينكاسلا ءاقتاال رسكلاب ”ىرق # ص # |

 اقدخلو) |
 3 3 نأ رقلاو 2 بات -لا ل أ لع نوذتلاو رلايو ةرودساا مءاهنال ة ةفورمصم |

 لم مالكي ل رالوا ىدعللار روك دءوفر .ىلل مما ص ريىلعح نا مسقال واوا هلا نكذلا ا

 الاوا ىدحملا ىلع ةأال دلا م ص ُّق 1 هيلع لد فوذع باوجلاو هياوسقم لمح ا

 دحو للخل رفك نم هه رفك ام ىا «# قاقشو ةزع ىف اورفك نذلا لب # هلوقوا

 كانك رازحأو هدارع

00 

 ء وزعم مالكل هنا ف رسثا !ىذ ا
 م ا يل ل كاع اس ل بي علا

 0-3 تاي ىنامثو نوناع اها ةكم 1 ةروس .--

 م ص لا ند أ هلنااميش .-

 ءالذإ عفانو قااىح نارقأا ص راه ىأ لوالا توعلا 5 ا هان يدا 70

 : انينانر لا سوما َّق عفلاو ةر ,اوكأ وا هلا هلعقالاصي ا مسققلا 50

 |١فطعءالو مالا طظفاوأ فردَع اربد ةرو-سللوا 6-0 هيلع هللأ ىلص ده ىدص

 ةداسصل ملسو هيلع هللا ىل_ص ادهخ ناوا هب لمعلا بحاول وا وعل هنأ ىأ ةلداءملا

 ءأدّلاو نيملاعلابر هتلدجلاو نيلسرملاىفع مالسو نوفصياع ةزءاابرك.ر ناهس

 365 ةالصلا هللع دواد ةروس اهللاَو او ريسفت بج -

 - مد« نونامثو نامل يقو تسىهو ةيكم ىهو مالسلاو الي.-

 ٍ ا قالو ةيللك نونالثو ناقناو ةئامعبسو ةنا قع

 ١ مد افرح نوتسو ةءبسو فالآ الع
 9 م محن علا دكا < بص 8

 | حاتفموه لبقو ةروسلل مسا لبقو موه لبق # ص ول لجو نع هلوق #
 0 قدم سا.عنبان ءو هللا قددص هاثعم ىلآو دوبعلاو دعولا قدا صو نوعا ٌ

 ١ ف لسنفو ناس ل! كا سابع نأ لاق ٍِي 35 ' نلاىذ نأ نارع ااو 9 و هيلع هللا ىلص

 اذامتو هناوعس هللا مسأ ص ىلاثكت هوزود 9 مدقت دو هبارحو لبق مسقوهو فارقلا

 0 2 د 0 تاود لتو قد داسحأ ٍلمسو هلع هلئاىل- نفعأ ادكجنا ف ما رتلاب

 لاعت هلوك قوذحلا 5 مه ىل كدعلد رافكلا لو ناك لالا ام رك ذلاىذ نأ رقلاو

 م أنو مدقت هيل و علا مالو ءاورفك نيذلال ل ليقو «اورفك ئذلال اب <

 و نأ 1 م ركذلاكذ نأ رقلاو ع ةنعق 0 (ورتكا ئذلالب ءربدقتا



 * مهو ريض هنأ ولوءفملابد..ة 2 نع امم نيلعفلا قالطأ ىحو 5 ل

 د ايىلا اعلا عوقول اديك أ ا:وةيلست عة لست نوكمل ىتاع او (نورصبب فو رصب أو نيسح ىتح مبعلوتو)رخآت .:

 هرك ذلا هبط. هال امزو ريهم

 1 ف 0 ,هلابر كير ناس ) ةر 6 دعا بادع رخاالاو اسدلا تاذع امهدعت ال زل ودنا ا عاونأ :

 ةرددملا فونصن

 نمام هنادأرب نأ زوخح +و ىقىدصلاب 1 اولا قدح -9 تا ص لوقا ةزءااوذ ل هناك اب هصاصتخال ها

 دلولا ند ( نوفضيا- ع ) سمن فاعلا مزعإ رتل 3 ؟عه زج مل روهوالا لنوحالا» 5ع

8 9 ' 

 0 نورصس فوسف رع ليح ىد 10 د 0 تقوى ١ تءتوناو احابص

 باذمل ىناثااو املدلا باذما لوالاوا ةءاسملا عاوناو ةرسملا فانصانم ركذلا |

 ميممأ * نيلسرملا ىلع مالسو  ديحوتلاب راعشالا عم ةيتوبثلاو ةيباسسلا هتافص

 ميلعت دا نذلاو ميلستلان 'ع هرخا كلذلو ةيقاعلا قدحو علانف مهعبنأ هىلعو م«يلع ا

 لا كل بحان م4: عهللا ى ذر لعنعءو# هلسرىلع نولسو هنودمم فيك نينه ما ا

 كنر ناس هسا ند ماقاذا همالك رخآ نكملف ةماقلامود ردالا نم قوالا لاكملاب 1

 رجالا ن مىطعا تافاسصلاو أرق نم مسو هيلع هللاىلصهللالوسرنءو» ةروسلا رخآولا |

 1 ندا 2 د سم 16 تدعارتو ناطيشو ند داع ا 6 |

 تاس ثالثا اهلاق ردن ا م ا.صواسف موق ةحاس ا زئاذاانا رع 3 2 0 هللا ا

 لل قو# نيد ىتح مع لون و © ىلاعت لاقف باذعلا دعوا د 5 مدقتامركذ ررك 0

 ىلعت ةرخآلاف ها ءدهو امدلاف مهلاوحأ ر 2 ىلوالا ةيآلا نم دار /

 ىلا ةراشا هيفو ةردقلاو ةبلغلا ىأ ةزملا ب ركاب ر ناحمس وو ىلاعت لاقف هسفن ه 26
 هاكرمشلا ذا ا نعىأ 4 نوفصياعم 0 ثداوحلا عج ىلع رداهلادناو ةردقلا لاك 1

 | لجو نع هللا نءاوثلب نيذلا ىأ 6# نياسرملا ىلع مالسووف دالوالاو |

 هفالا 0 ءأ- هلي الأ مهو هريغل ثامكم هسفن ق الماك نوكينا رشدلا بتأسم لعاب 0

 ملعت كلذ نه صرت !أليق دو هام دبالا 5 ةرصنو ءادعالا هاله لعىأ 45 نيملاعلا

 لاق ههحو هللامر 0 تلاط كا 5 ' لعن ء ىورامل هنع اوافغبالو هنأ وادعالو هواوش نا

 هسا ن ماقاذا مالك 1 نكملف ةهايعلا عون رحالان هىقوالال يكب لتكيذأ أ بحأن ١

 نيملاعلاب ر هللدنلاو نيل_سرملا ىلع مالسو نوفصياع ةزعلا برش

41 
١ 0 

 لأ
ٌ 

 ْ ةروسلاىف كح ام ىلعهيف نوكرسثملاهلاقاع# نوفصي اعةزءلا برك ناوعس 0 آلا 0

 | ةلج هيف جردا دقو هنعا نأوا هلالا ةنعالذا هءاهصاصتخال ةزعلا ىلا برلا ةفاضاو |

 ١ ضافاام ىلع © نيملا_ءابر هللد-+لاو ف مهضدب صيصخت دعب ميلستلاب لسرال ||
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 ىربو .نيطا.شلاو

 ْ © نو رصصرب فوسف © مع لزت اذ ذا باذعلاىأ 4 رصبأو  راركتلا لوزب لوقلااب“

 ا ع'ارشلاو دج وتلا

 ا هندطم الام نورمعب مما و رب هناي راه دال كيش كدب قدا طاو دكا ًامىلا دك ا

 اركز , هللل داعاو 5 0 ءادتهالاو م.ءادتقالا 3 ا لكىلع بحي 0 مالسلاو

 | ني_:مؤملا

 1 هارق تاعدومو ٍْ 5

 ناحت هسا ع نه ماقاذاهمالك رخآ ن .نكلف ةماقلاءوبرحالان مقوالا نك ل ا 2. هتيعاشأ شر 0 1

 كيرشااو ةبحاصلاو

 (نيلسرملا ىلع مالو ) |
 دعب مالسلاب ل_سرلا مع

 ةروسااظىف ضءءلا خام

 رك ذلابلكصيص# ىف نال
 هللدجلاو ) اليوطت

 كاله ىلع ( نيملاعلابر

 ءاكنالا :رضنو ةادعألا

 رك دلع ةروسلا تاتش

 هللاىف نوكرشملا هلاقام

 هنعمزتم وهام هللا هويستو

 نفي نولكس رأأ. ءاناعانو

 ةيقاعلا ف هولوخامو ,هتهح
 اهمتخأ مباع : رصنلا 0

 هناذهزا” نم كلذ مماود

 نوكرململا هةقسر اع

|4 
 ع ممل ست ١ رز نيا رألا ك

١ 
 ىلع نيملاعا| بر 4 او

 نسج ١ يأ سهام

 ماعت دا لاو فقاوماا
2 ( 

 كلذ اولوش نأ ن نيئمؤملا

 رع ارافغبالو ها وادعالو

 محركلا 1

 كلامة

 هنأ_25 تازوص“
1 

 لمفباذام نول! (نورصب: ف وسف)إءا(رصب أ و) ردب موب مهكاله تقورملا ( نيحىتح) د اي(منع) ضرعأ (لوتو)اونمإإ|
 و) بذكلانمنواوش (نوفصياع)ة:ردقلاوةعنملا(ةزءاابر) كي رشلاودلولا نعهسفنهزن (كب رناخم#]

 نملاوسنالاديس(نيملاعاابر) مهموقكالهو لسرلاةامعب هنية ينادحولاو ركشلا (هتلد+او)ةلاسرلا مهخيلبت (نيلسرمل

 هم السانم(م الا



 لا كلذىفو ةقرافلا هه ماللاو ةلبقثلان م هةففخع ناو ماقتنالا نم مي لهامو مهببذكت هيغم (نوملم,فوسف

 وق ةملكلا ) نياسرملا انداسل انتملكتقي_- دقلو 0 هرخآو مهسعأ لوأ نيب م كك هبف نيداح لوقال نيد 5 ديول واوه

 او ىنعمف 1[ ا للا كال انهو ةملك هاك ءءاعاو ) نولاغلا مهلان دنج نأ او نورو_صنملا مهل ما)

 ماع مهولعو ايسدلاقف لاتقلا مجاامو جالا عملوا اقم مهو ىف اع مهولعب دعوملا دارملاو ةذ رغم ةملكأ مكح ف تن 6ك

 طاخلاو ىقءلا فاو رصن ان دلا فا ورسعشب ملناامعنعهللا ىخر سا« 31 نعو ب رح ىف ىن بالعام ن لا نعوةرخ الا
  ىفعتوذاو ةرصنملاو رفاظلاهنم --4 ؟ هم - تفاغلاو )ا دو لك اًلأءز لا م .ةهساس اوء هم ا ةد ءاقنا

 ؟فاناوخش فللذ تنعاشت
 انتلك تقبسدقلو 8 مهرفك ةبقاع 4 نولي فوسف  اهلع نيهملاو راكذالا ف رشا | © 7 :

 نوروصنملا معلما هب ىلاعت هلوقوهو ةيلغلاو ةرصنااب مهلان دعو اهو نيلسرملا طداعل

 ىهو ةلك ءامساعاو تاذلاب ىضةملاو بلاغلا رابتءابوهو « نوبلاغلا مهلاثدنجناو

 وهو 4 نيد ىح 0 منع ص سعاو 0 لوف 9 دحاو ىنعم ىف اهماظتنال تالك ىلا كلل ىهو هريس

 0 ال ساو اوي لق ردي روش ىلع كوستا دعولا ١ الا 1 8 |١ يب حفلا قوار اع ك : 08 ' ع 707
 ©« نورصس فوسف ه همادق 0 ناك كلذ نا ىل-ع هلدادلا سمالاب دارملاو مهر أد ةكم م مع ةىلا

 دلال دعوأل فو_سو ةرح الاى باوثلاو ةرصنلاو دسا_:انم كلانيضقام

 اذاف © لزنف اذهىتم اولاق نورصبب فوسف لزئالهءاىور © نولهتا اناذءفأ
 ها 7 222 ثا و تقوي > 1 3

 لمعوفتعب مهمانشإ 0 مولا شحن هبش هلع مهانش بادمأا| لزت اذاف © مهحاسب لزت 5 دلال دعولاوغز

 حايص نم راعتسم حابصلاو سنعلا ماللاو مهحابص نيرذنملا حابص سُئبف © نرذنملا 0 رك “َ 0 7 5 ا 2 000

 ةراغلااومسحارصلا ىفةراغاا ديفا ل ل ارا زن تقول ثيم لاش دخلا 95000 لأ

 مدقن نعي نيلسرملاان داعلا:تلكت قبس د قا ووإ ىلا هلو ق6 مهل دي دهن نول ع: فوسف 9 هئتحلق 62 نول_ىعتمسإل

 «اندنج ناووطةغاابلاةسخ ا ىأ «نوروصنملا مهل بنا مهرص:نياسرملادابعلاندعو |١ باذسعلا ( لزئاذاف )
 موزع ض_عأ ىأ# لوتف 9 ةبقاعل | ىفةرصنللا مهل ىأ« نوبلاغلا مهل 9 نينمؤملاانب زح ىأ | حابصءاسف) معان( مهتحاسب ) : ع م 0 7 1 1

 ةياآلاءذهو لاتقلابك ىمآ ىتح لبقوردب مون ىلا لوقو ثوملا ىنعي سابع نبا لاق# نيح ىتح | ماللاو مهحابص(نيردنملا
 باذعلا مل زئاذاىأ « مهرصبأو # باذعلا ميتأيناىلا لبقو لاتقلاة يآ ةخون. | سنج ىفمهبمنيرذخلاف
 لح وزع هتلالاق باذعلا اذ_هىم اولاق كلذدنمف كلذىأ ©« نورعس فوسف ف نسشبوءاسزال او ا

 لبقو مرضحمىأ © محاسب  باذعلا نمي © لزئاذاف نولهتسي انناذوأ » كوزروه لم ل
 انتل از ندا ىرئاعلا حابس شن ىأ « نيردتلا حاس ءانت مو هيلغ ملل قس دنا و ساؤوهةع لل ا ىلص هلل 0 امس
 3 وردما نبدلا نيرع م ر 6 وما بادلال تاو موب

 ” ورد الا مهيلزانلا

 )َ لاق 2( مهمانغب خان ىتحهارذنا ىل !| اوتفتلب 0 م-هحا حا صضعب هموق هك هوحك: ر 0 شجي هور ,تجناو

 ىف ت دقو ناو احاص ةراغلإ تعسف احا ص اوريغينأ مه َ هرب وام ةداع تناكوةرا ا م نثق هك

 ةراملاو ةئحخاو ءالتنالا

 راع نعنا ىااغلا
 نصوح | مهس كفو 1 35

 ةد*عملا ( نيح ىتح] نع

 كلذ 00 فوسق)

 ةيرقاا لخدال“# ه ربخا نغ 1 هللالوس رنا هنع هللا ىخر سأ نع قر 1

 موال و رسعللاا م تبحو ( --- ةمايقلامويوربقلا 00 م لعشاذام(نومل *:فوسف) مهءاح نيح

 ددعلا وحاب 1 نويلاغلامهل ) ”نمؤملاو ل_سرلا (اندنج ناو ) رذعلاوةسحخلاب ( نوروصنلا مهل منا نيلسرملااندابعل )

 مهلعأ(مهرصبأو) ود مول مهك اله تقووملا (ن نيحىتح) ةكمر افكنع (مهنع) دححاب ضعاف( لوتف ) ةمايقلا مول
 لزئاذاف ) هاجألبقز ,واعتسإاناذع لثمفأ ( ن رد انباذعفأ) م لعشب اذام نولي( نورصب فوسف ) هللاباذع

 لسرلا مج رذنأ نل ءاضاالل بف ( نبرذنملا حايصءاسف) هس .رق(مهتحاسب



00 3 1 1 : 
 نحل اناو ( نيئمؤلل نيعاد شرءلالو> كيلع ار ةالصلا ىف 1 فدع ) نوفاصلا نما اناو )هم 0

 اولاقو ةزعاا ب رةبسانهىف مساع ن ورتفهنيكربتملانااودهش و ةكالملا لعدقلو لب قدناك ةنهلا تلعدقلو هلوقىف ,هرك دب 2
 ةرفكلل اولاقودنم.هدربو 1 تافاصلاوةروس ١ نيصلخملا هللادامع 1-3 " هاب -- اونثتساو كلذ نع هوهزن هلئان 2

 ”هلآ و ركناؤكلذمصاذاف 3 0 ل .ءرس 70 . /
 الما | 0 6-0 0 ْ مكتهلاو مكتاف كلذ عص 7 | دّقاو لاق كد مك ةنلا تاعدقاو هلو كضِيل مههالك ند هللا نادعسدإ وق نم هلبق امو 1

 ا و نا ووردش مث هنع هل اهيزنت هللا ناحس اولاقو كلذ نويذعم نيكرشملانا ةكئالملا تملع
 "ا أ : : 1 م 1 أ ةردقملا ةواقشال كلاذن ناثتفألا نب ةرفكلا أ وطاخ مث هنم مهل ري:نيصل#لا اوتثتسا |

 تم ورانلال ه نم ناكنم

 رالابر نيساشلا ١! «نوعسملا نمتلاناو © ة مدخلا لزانموةعاطلاءاداىف «نوفاصلا نئتلاناو »هماقمة فصلا |
 0 ءالذادبعالا نامت ل ام و را متاح ردا ةراشا لوالالءاو هءقيلبالاع هلينوهنتملا

 ٠م م ولمم ماقمانم كلش 1 8 . ٠ 0 5 - . ا
 0-0 ماه لكل هبدب أ كلذ ىلع نويظاوملا مال صاصتدالاو د اتلا نم لصفلا طيسوو ماللاو ناقامو 01

 ا( ]< 5 200 3 1
 .طتسال ةعاطلا نينمؤملاو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا مالكزم وهليقو مهريع نود ةرتف ريعزنهاعاد |!

 ا 4كنوفاعلا نتلاناو ةمايقلا ىف هللاىد نيبوا ةئيلاىف مولعم ماقم هلالا انماموىندملاو ١

 | ناول 88 شيرق اوكرشمىا «# نولوقيل اوناكناو © ءوسلانع هلنوهزئملاو ةالصلاىف |

 هي نيصاخملا هللادابعانكل ف مماعتلزن ىتلا بتكلا نم اباتك هي نيلوالا نم اركذ اندنع

 ( وه ىذلاركذلا مهءاجاسلىأ 0 هءاوردكف 2 مهل فااخنملو دل ةداعلا انصلخال ٍْ

 الاءولضتو ةَقاَح نمادحأ

 تيقاو فوصوملا فذحف امنوزوامتنال اهيف مهيتاسع توافثوةيدورءلاب اوفرتعا مث ل

 لزينا
 وترظعل امو_ثخح |رفظدتع

 انتمءادقأ نوفاصلا نو |
 مك نيدعم نيمع» هيدا ١

 ليقو مهرلداعلا ىلع بحي |
 ىلص هلال وسر لوق نموه 1 1

 ا 2 1 ا 1 5 5 م 0 : 3 | نم امو ىنمي اسوهدعدتا || ج2 ف لي هكللع هيلعو الا اش مو تارجساي فام تاع اور
 مولعم ماقم لالا دحأ نيإسملا ىسفن ىذلاو طئتنأ اهل ق>و ءاععل| تطالاق مسوهيلعمتلا لص ىنا|نعرذوبأ ىورر## ا

 نم هلهردتىعةماقلاموب || وهو ىذمرتلا هج 5 ادججاس هلل هتيبج عضاو كلموالا عباصأ ميرأعضوم اهفام.دس |
 هام نأ ىلع لامداوق || تيتو لبالا تاوصأ ليقو باتقالا تاوصأ طيطالا لبق ثيدح نم فرط

 ركذمث ادو اماه كبر |

 نوفطصي نيذلا ماو مهلاعأ
 هللازوحسيو ةال_تلاىف

 هيلع زوج الاع هلوهزايو

 ةرثكب .نذؤم لكم اذهو تلا تح اهلقنأ َذَق ةكتالملانمءاعتلا فات كرد

 ةدهاكملاو برقلاىف ىأ مولعهماقم هل الا ىنمه ليقو طيطأدمث نكي ملناو ةكئالملا

 نمما اناو  اضرلاو ةبحلاو ءاحرلاو فوملاك ةفلتخع تاماقم ىلع هللادبعي لبقو
 || ةالصااىف سانلا فوفصك ىلاعت هللاةدابعىف مهمادقأ اوفص ةكئالملا ىنمي © نوفاصلا
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 رشلاٍب ابرانيب وامهنبب ةقرفغت صصقلا نتا , ماع طواةصقودتصق لواوءأ ربكلاعئا 0

 | مطبلاو ءائقلاو عرةلاك ضرالا هحو ىلع طسدو دع تدب للك نإ لق عرقلا

 سنوب ناكف اهدنع عمتمال ٍتابذلا نا ىهو ةدئاف عرقلا رحمثىفو لاظلا هل لصل

 لبق اهب لظاتسي نأ نكم مل ضَرا ىلع ةطشبنم تن اكو لو ةرجمتلا كتب لظسي

 ابرد :نزضف سهلا رح هباص مو ةرهشلا كيس دقو ظةتسا مث ةمون مناف ىوتو

 الو ةرمش ىلع نزختأ لاقو ليربج هيلا ىلاعت هللا ل_سراف ىكس
 كي فا[ ةئاه ىلإ ءاتلسرأو © اوباتوا

 ال ايا دياب قأ لق ل دولا ضرأ نم
 ايناث مهلا عج رينا سعأ توحلا نطب نه جرخ الف فاأ ةئام ىلا ءانلسرأ انكو

 لمحو اديدش

 هدضعي و افلا نبرمثع وناكسابع نب

 ىذم رتلاهحر خأافلأ نب رمشع

 ئعل هي اون و ظافاأ نيءيسلفقو افا نيثالثواءضب نوديزب لقو نسح ثيدح لاقو

 مهلاحآ ءاضقناىلاىأ «نيحرملا مهانمتف باذعلاةناعمدعب سن وب مهباا ل -رأنذلا
 كيراأأ» بوت لاؤس وهو ةكم لهأ داي لسف ىأ 4 رهتفت-افؤإل لحو نعدلو تف

 هللا تانب ةكتالملانااوعزرادلادبعنب ةلسىئبوةنيهح ناكلذو # نونبلامهلو تانبلا

 ١ © ىنءلاو ) نورت الام هللزوضرتأ سو هيلع هللاىلص ىناامهالاقف معن اولاق روكذلا( نونلا مهلو ) ثانالا



 رفظلا ما ءقل زملاهلصاوت وةعرقلاب نيب ولغملا نهراصف 4 نيمضدْلا 1 : نايف قف هاه

 ةنيفسلا ب رف هد ىلاعت هللا 0 نالق مهني ند جر باذعلاب ,هموقدعوامل هناىكور

 هسفن ىرو قب الاانا لاقف هياعةعرفلا ترفل اوءرتقاف بأ دبع انههاولاقتف تفقوف

 اع تآوا ةمالملاىفلخاد « ماموهو 8 ةمعالا نم هعاتاذ « توااهمقتلا املا ىف

 نمناك هناالوافإل بوشءىف بيشك ميا نم اينبم عشلاب 'ىرقو هسفن ميلموا هيلع مالي
 الادلاال هلوقوهو توحلا نطبىفوا هرع ةدم عيدسلابا ريثك هللا ني ركاذلا( نيوهسملا

 #© نوثعس مو. ىلا هنطب ىف ثبال## نيلصملا نمل قو نيملاظلا نم تنك ىنا كناحعمس تنا
 ءارسلا ىثديلع لبقانمو هنأشل مظعتو ركذلا راثك ىلع ثح هيفواتيم ليقو ايح

 ناكملاب «ار ,لاب## هظفل ىلع توحلاانلج ناب # ءانذبتف 3 ءارضلادنع هدسدخا
 ىلاخلا

 موب ضءب لمقف هئيل ةد_ه ىف فات>او هظااف ربلاىلا اوهتناوت - ع 2و ساوب هبف

 لبق هلا امم ©« مقسوهرو نوعبرا ليقو نورسشءلدقو ةعبس ليقومايا ةثالثلبقو

 نه ةرحمث »هلع ةلظم هقوذىا ةيهيلع انتبناو 7 وبنيخ لفطلا ندبك هندي راص

 ناكملاب نطق نم ليعش هقاسىلعموقنالو ضرالا هحو ىلع طسن# ةرهش نم © نيطش

 سنت : هس اعفار ةفدااعو ناس توطإنإ ىور توأم نم هيطغياع

 سنوي ةوسىفةصقلاتمدقندةونيبواغملا نيعورقملا نهىنعي © نيضحدملا نم ناكف ©

 هنأ الواو هلعمالباع تآىأ 4 ملموهو © هعتاىأ# توحادمقتلاةوف ءايبنالاو

 انو ركذلا ريثك ناكو كلذ لبق لجوزع هللا نرك اذلانمىأ 4 نفت ١ ناك
 هنكلو توها ن طب ىفةالص هلت ناكام ن سحلا لاق نيدياعلا نم لقو نيلصملا نم سابع نا

 نطبىف ةدشلا ىف مقو املفىلاءتهللارك اذ اًحاصاديع ناكسنوب ناذ ةدشلاىف كرك ذب

 ىلا هنطب ىفثبال 8 نيعسملا نم ناك هنأ الولف لاقق كلذدل ىلاعت هللاركش توحلا

 اهلك داعلا ناكل 3 كاتاا وه تودحلا ناك ناو ةيشن

 حاسلاب ليقو تابنااو رحمشلا نع ةيلاكلا ضرالاب ىأ « ءارعلاب 9

001 

 هوا لح
 0 50 ملو همظع قرو هل ىلبدق ناك ليقو طعمملا خرفلاك ليلع ىا « ميقس

 هع لئقو ”ةنيلس لقو مإيأ ةثؤلثتؤدا نط قرشتل هلال | لبو امون نير

 ١ *« نيطش ن رم ةريعش هيلع انت دلال ع كلا ع هيلا ل قو نال

 2107 ) هنطب ق ثدبلل ) كلذ لف نم نيلصملا ند
 7 عرق و ند (نيطش نم روت هلع ان ًأو)لفطلا 00 دندن راص ضم(متدوه )نسال لل 3

 لدن وديلع عقبال هناذ بايذلا نع اهقاروابدتطع ءايدلا تناك اهنا ىلع رثك الاو هبماقاذا

 روش هيلعاتتبأو ) |

 هاتاظم هقوف اها ا

 ناكنالا |( سف أ بالي ا

 ىلع روهجا (يطق د١ ا
 نأ هلدافو عرش" | هنأ 00000 أ هي ْ

 | ءاخرلاىف هللا اورك ذا مهضعب لاق ةعدقلا هتعاط هل ىلاعت هللاركشفا+امالع مدق

 | كنامس تنأالا هلال هلوقب تومان طبىف مسي ناك هناالوا ليقو # نوثءمموب

 اا ناعتالا غ را ا 20 0 ءرطب راصل ىأ نوت مويىلا هنطب ىف ثبلل نيملاظلا نم تنك ىلا

 2 1 ل 5 ا اعا هاتحر ط أ 0 ءاندتو 9 نحو رع هلاوق ## ةمايقلا موب ىلا

 د

 ةةلفا

 (نيوسملان هناكمناالولف) ةمالملا ىف لخاد( ميله وهو) هعلجاو ) ترا )ةعرقلاب نيبولفملا( 1 ناكف ) أ

 تنك ىنا كناعستنأالا 'دااملاوتدا م هلال نيائاقلا نموأ هي[ ؟ هس رؤوس عيبستلاباريثك هلا نيركاذلا نم نا
 نيلصملانموأ نيملاظلا نم
 سابع نءا نعو كلذلق

 مدست لك امهنعمّنلا ىطر 1

 لاقو ةالصوهفنآ رملاىف |

 هب رحاص عف ريطاصلالمعلانا |

 3 هنطب ىف ثبلل ) رثعاذا

 رهاظ ١! ( نوئءمموب

 ١ ثعرااموت ىلا ار 0

 | هل توأانطب ناكلةداتق

 واةمام .ةااموىلا| ريق 0

 08 سو أ مايأة ثالث هنطإ ىف 1

 ىعشاان ءواموب نيعب رأوأ ْ

 هلإ |١
 ةسسع هظفاوت ةودح هدي

 لالا كاان

 رجشال ىذلا ىلا ا ناكملاب |
 ( ميقسوهو )ت اسالودبف ا

 ماقتلا نكد هيلانا "ع لع

 هندن داع هناىورو توما

 دلوب نيد ىلا ردا

 ىأ(:
 ب

 هلع ع تل هل كل

 م ءاملا 3 قه ل

 ) مياموهوز) كمل ( تو : 2

 هموقنم رف اع هسفقل مو

 (نيعسملا نمناكمناالواف) |
 (ءارملاب) هانوح رط( اندسف) رو. فلا نم (نوثعبي ايل زالكمملاو طب



 نير كما ازوجعالا نيعجأ هله اوءانيحتذا نيلسرملا نمل اطول ناو نينم 2 نينا ىزح كلدك انا)لآآلا

 ْ ا فقولا و( لالابو) حابصل | ىف نيا اد (نيوعصم ر ماغْنورَع كم لهااي(مكتاو نرخ آلا ان اه( ع دمث )نيقايلاىف

 ُط واذصق 5 م ملاع و أهم ن نوري" ل ل ومع مكيفافا راهن والي مأشلاىل كرجاتم قىمهاز زانم ىلع كورك : عي( نولقءتالفا )َق ةاطم

 - ىلع مسدق ىلاعت هللا نال اميل نم هي ؟ه؟ ظذ- ةصق ( نورشملاو كااثا اءزملا ) ماخاك مالسلاب سنوبو

 006 لق سالأالا يدب نوكف نالوصقميصمملاقامهنال نيسان ىلالآ ةفاضا | دق“ د ف تيسر 0 "اا لا رخأ ق
 ٍ | ركذنع كلش تيك اذ

 صصقاارئاس مظن بسانمال لكلاو هللاستك نم هريغوا نآرقلاوا ملسو هيلع هللا ىلص 00 ١

 | ريمتلازا رهاظلاذا « نينمؤملا اندابعن مدنا نينسحملاىز كلذكانا © هلوقالو |[ © 5 م7 دعاولك
 آن سد مث نب رباغلاىف انو ا لع محا هلهاو ءانمحتنذا نيلسر ملا نماطو ناو سايلال ا لياسر 1 نا سنوبناو )

 ا 1 .-<ىآ ا
 كرجات»ىف مها زانم «ىلع# مهيلعنورق' 9 ةكم لهااي « كار هبا قيس « نرخ الا 1 تبديل قابالا (قبأذا

 ١ -ٍ 937 - 0 فدو سلك ىا © ليالبو » حابصلاىف نيلخاد « نيميصم © هقرطىف مودسناف ماشلاىلا | 00 0

 هأ دصاقتااو احابص هنع لكر لا اهرع لزنم ب رق تءثو اهاعاو أن داو اراهنوا ءا ءايسه 3 0 5 3 1

 أ ”ىرقو# نيلسرملا نأ سنو ناو #© ههنوربت هز قع مكف سيلفأ ن ولقمتالدأ ءاحسم ا 0 1 0 0

 2 هوق ن ١١ه هلي ره ناكامل - دسلا 0 برهلا هاصاو بره #ي قباذ ذاوو نوذ 110 1 202 5 2 . 3

 عراسقف * الا « نودحتملا كلفلا ىلاه هباع هقالطا نسح هر نذاريغب |[ سلا عح
 0 ا ا الل ل ا لال حج ارد انا باذعلا ا هموقدعو

 | كلذك انا © نينمؤملا نم هعابتاو سايلا هانعمو لصولاب نيالا 'ئرقو دعبهيفو

 أ ع جند !نيلسرملان ل |ط ى واناو ع ىلاءتهلو 0 © نينمؤ دلل ان دامعن هم هنأ نين : للا ى

 ْ انكلها ىا كان سد من باذءلاىف نيقابااىا «# نيرئاءاا ىف ازوميالا نيعجأ 1

 ا مهازانمو مهر ان ل عىا # م ماع نوار ما و ةكم ل- هاايىا © م 5و نيرخ - الا ٍِظ هدم ره قباديع انهه

 ْ «نولةمتالفأ و طلد مراقسايف 1 الاب 6 3 ليلابوو» ا حايصلا تق ا نب ريع صم وو 9 ٠ نا نوراحلا معزباهفو

 "ع هنأ اذعلا

 ! 2 | 1 .٠

 ا مرو رمماادصتق مهم
 : اولا_ةف تفقوف ةنفسلا

 , هللا لسر ةلج نم ىا * نيلسرملانأ سنوبناو 8 لحونع هلوق مجنوربتعتفىا | قبآايف ناكاذا ةنبفسلا
 ' بهوو سابعنب!لاق ءولمملا ا كلفلا ىلا »9 برهىا ©« قب أذا #9 ىلاعت تيسر وسيتلال ر ١

 ١ بكرف رلادصتف مهنم روتسم اك ج رن منع رخأتف باذعلا هموقدعو سنودناك ١ لاذ سوت ىل_ع ةعرقلاا

 | تمعتوف اوعرتقاف هديسئم قباآدبع انهه ن وحامل لاقف ةنيفلا تسيئحاف ةنيفسلا ١ ىف هسفنب جزو قب آلاانأ

 (هاسف ) ءهاوق كلذفعاملا

 انذلكوأ لع مهعراسقف

 ءاقلا ةمهاسملاو ماهسلاب
 ةعرقلا ةهجيىلع ماهسلا

 ! لو ءاملاىف هسفن جزو قب الانا لاف ساو ىلع عش ىهو انالث اوعرتقاف سآوب ىلع |

 ْ مهعم بكر نأ داراف بكم ع هلناناو اناا هعمتناكر 2 !| ىلا لصوالهأ

 ا ةحوم تءاحو 8 كرما بهذو ل هثدب . جوملا لاس 2 اع بكريل ها

 1 مدقق

| ٍْ 
 ا تك ما ديرف ىف رغصالا ناالاذخاذ بئذءاجو ربك الادحلا تذخأف ىرخا |

 | وسلا ل تكرر ةنيغلا ترمالل موه نع ةساسس درت مل ا
 8 ( ث -”سارد

 1 . ١١ ( نينسحلاىز# )اذكه

 سن وب مهسج رد ف |وعرتقاف لكلا ق ىعنم ريخدحاو قرغي نالف هقرغت همس ع ظ 5 انثلإ 37 لاب

اس ةق ىا 1 مها 2 ىلا هلوق كلدف ا ا 1 0 3
 عر

 0 !اندابع نم هنا )
6 

 «(ناكن) (ن راغلاىفازوعالا نيءحأ)اثيرو ازوغاز زد |(هله ومان .يذا)هموق ىلا(نياسر اول 1 اطولناو ) نيقدصملا

 ةكملهأاي ( مكاو) هشاو طول دعب قب نمانكلهأ (نيرخ" 0 ) كالهلاب نيفاخملا عممتفلخت ماس لا دناسماالا

 1, لدفامنوتدصتالفأ(نو راقمتالفأ للاي ر راملاب(ننهصم)امودادو ,ادوبسوازرو مو عودت واتإأ رقىلع( مهياعنورقت)

 ىلا (نووعشملا كلفلا ىلا ) هموق ل هرق لاقنو هموقدنعن محرر ,خ قب ًاذا) هموقىل ؟نينسر لأن ل سنوي ناو« اودنقت ةلؤ

 ّ ةئفسلا ف عراف( هاسف )ةزع ىلإ ! ةرقوااةنيفسلا

 نك اوع 0 ِِظ بدسالو عردبعن ف ءارامت 7: ةنفسلا فوقو ل |اسم ملالاو امصاع

3 

5 



 امارذ نب ريثع هلوط ناكو بهذ نم ناك متصا ع وه(الع)ن ودبعتأ(ن وعدت )هللا ن وناخنالأ (نوقتتالأدم وفل ْ

 راضون 0 00 هعص ومن ب راكو ءأم 03 مهولمحو نداش وما ا .جدح هومظعوهءاوتتف ه- >وأ عب 1

 نسماو ا هعأاب رض ١ لكواك ىفان فلاي لكو ساملا لقو ناح اًمهنارضاناو سانلاىف لقوءاثلا دالب نمو 4

 نوردتو ( نارح ا / تاؤفاصلاوةروس ) ساتلا لوقا 565 0-1 لوتنالورضالاو سايلا كلهدقرا

 5 رتتو( نيقلا الك حأ ا سس حي حيسساسس 0 تسمم يهد موسعا نا يتلا نسا ؟تافمانخانال ا ف1 :ارولا 970 ج74

 وهودتمزلتانولطت قات و ا« العب نوعدن ايتاباس رسال

 نويلاة غلب برلا ميلا ليقو كعب ن الاهل لا ىذلا دلل اوهو ماشلاب كب لهال ناك م 1

 3 0 راشادقوهتدابعنوكر رخو ِي قر ااا نسحانورشو ة8لوعللا ضب نوعدنأ نا

 | * نيلوالامكتابآ برو مكبردهللا » هلوقب هنح رص مثةزمهلاب ىنعملا راكنالل ىضتقملا ىلا

 ا 4و 8لدب لل لع بصالا صفو تبوقميو قاكلاوتزج أرق

 | رسشاا, صوصخم قلطملا راضحالا نالوا ةنيرقلاب ءافتكا هقلطا اعاو باذءلاىف ىإ
0 : 8 1 . 

 كل وو ىنءملا داسفل نب رمضخت ا نمالواولا نم ىداسم 7 نيصاخلا هنلاداعالا هاذ 1

 هلعج لوقو نينيسو انيسك سايلاىف ةغا # نيسايلا ىلع مالس نيرخآلا ىف هيلغأ
 بوسع الوا ماللاب هب اي لءاانآ هيفاش ع نكل لس ءاهملاك هعاماووه هيدا و

 وه ىذلا هللاّةدايع ا

 برو كي رهنلا )نن ردقملا

 بص ( نيلوالا مكئابآ |

 ركبدأ ري-عقارع لكلا |

 ن لديلا ىلع ورع ىباو

 ىلع مفرلاب م هريغو دحلا ْ

 مساق 7 هادتنالا |

 الا ١ رانلاىف (نورضحل ْ

 نم ( نيصلختا هللادابع |
 ىف هلع انكرتو ) هموق

 لعبوةعيو سماع نب او فان ارو سلم لياقوهو نيمعالاك بسنلا ءابفذخحم هيل

 نم هلاسكب ساسيلا هيلا فذدقف قاض ايام سانا عسلا ءادانف سرفلا هن قاطناف هب ىلع مالس نيرخآلا |

 هيدهملا رخآ كلذناكو لكما رساى ىلع هايا هفالخمسا ةمالع كلذ ناكف ىلعالا وللا

 شرلا داجتكو ىرشلاو طملاةذإ هنععطقو مهر ,هلظأ نبي نف لا ىلا هللاعفرو 0

 مهلاودع هموقو كلما بحاأ ىلع ءلحو نع هللاطلسو ايوا تايضرأ اكلماسنا را راضصفا

 0 نيرا هنا طلاو رجح لقا مهقهر تح هباورعش مل ثيحنم مهدصقفا
 ىتح ةنينجلا كلتىف نيتاقلم امهانئح لزنإف نءؤملا كلذنم كلملا أما اناصعا
 ىنىلا الوسر ةثدبو 5 دلا 0 هناعس هللاأبنو امههاظع تمرو اههم وح تي 1
 ىلا-هت هللاركحو هنومظعي اوناكو لمسارساونب هبتنماق هدناو هيلا ىجواو لمارسسإ

 ههوقو سالاىأ(نيسانا |

 نوبي.كا مهل وقكنينمؤملا ْ

 هللادع بديخابأ ىتسي |[

 نيسايلآ هموةوريبزلانا |

 مسا نيساينال عئانو هه باش |

 دنبلا فضا سابلاف أ |

 الا هموقل لاقذا) هموقىلا ا

 هللاريغ لالا نوت ١
 1 وو * لات 2 و 1 ١ 0 سا ءااناو ىلاذعت هأوق كلذو راحملاب لكو» ربعللاو ىفايفلاب ل 7 5 0 1 تس نا ليقو 3 مولا نافااعو سدقملا تبن ناضمهر نامودصإ رضانا ١

 9 00 نوثالث ا نوكرتتوىا «نوردتو»نِلا لها ةغاب برلا لعبلا لية كبلعب مهتيدم تيعم كلذلو هلوط م 4 ناكلاقو 1 هنوديعل مه) ناك مصوه والعب نود اا نش 7 العب 1 3و هموقا لاقذا قي روب و هللارودئن مار )|

 0 0 : دل لاش د 1 ١ هونذكت نبا وألا م 5 ”ا فوف مخ كب رهللا 00 هود هذال 4 نيقاافلا نسحا 40 داق
 0 100 . 1 1 معاق هناوث "1 00 "ره ىأ ادي نيصاخلا هلفادا .ءالا 0 ناثلا ىفىا 4 نورمضحل مهل

 نول ريت نيعلا لا سح أ 0 ! /
 و ل هان 5 28 هللا ١>) د نآر لا ءاعسأ نم 1 نيداذال نأر علا لآ لقو سو هيلعدتنا لط دحيلآ دا رألق عطقلاب الف نيقلاخلا ماظعأ ةدايع 1 نيسايل | ىرق 9 نيسالا ىلع مال_س نيررخ الاف هيلع انكرتاو 0 بادعلا نم 1

 هتلادابعالا) رانلا ف نوي دعم )0 و رضع لالا #-سرلاب (ه 17 ( رلن( نيلوالا ) مكثابآ قلاخ( مل 7 3

 (مالسإ دعب نيقاياا ف( نيرخ ”آلاىف ) انس ء اسس سانل ا ىلع 8 اءانكرتو)كلذك | وسبل ,مناف ديحوتلاو ةدابعل ىف (نيصا

 وهو نيسان ءلا ىلع ةمالسو هد داعسا:ه مالس لوّش نيسامل ا ىل اع تارقناف مالسلاهيلعد# لآ ىلع (نيعانلا لع)ةمالس وداع

 0 داو را عع 0010 يحن نع ىدالس سلاىورعسيلا م هقراذناىلا مناقب



. 
 هللا ىضر دوعدم نءاارقو

 ع فى سرداناوهنع

 سايلا

 هم ١6.١ تمس 0 كثااثلا زجل )

 اا كاطع | ىاس 1 الملق مكاو ةءماغإو كباهماوتو اع ذانماعاو اهلها ١
 '0 ارث ىقىأو لجو نع هللالاق لم ارساى نه يرأتىطعاف ىتمكملنا ساملا

 ظ 4 ىتوعدبالا ةباحعس سلع ريستالف نينس ميس ءامسلا نئازخ ىنكلملاق كطعأ
 | اقلحي ذم مرأاأ سابا لجو نع هللالاق كلذالا مهلذيالهناف ىتعافشبالا ةرطق مملع
 | نينس سمخف لاق كلذ نم قلخي مر أن لاق نيتس تسفلاق نيملاظ اوناكناو كاذؤم

 أ لاق كدسراملا 0 لكحل نين. ثذاث كرأت كطعأ نكلو ىق اد 2 ًانالاق '

 | كبارشو كماعط كللقن. ريطلا نم اشيج كلرخسأ لاق براي شدعأ ”ىثىأف سايلا |

 ا منع لجوزنع هللا كماف تيضردق سايلالاق طصقتملىتلا ضرالاو فيرلا نم

 أ "ىلع سايلاو اديدش ادهج سائلادهجو رجيلاو ماوهلاو ةشاملا هيا يسارا
 ١ سابعنء!لاق كلذ هموق فىعدقو ناك ثيح قزرلا هلعضوب هموق نم |. سم هلاح

 | تلاق ماعط كدنعأ اهللاقف زوخمب سايلارف طدقلا نينس ثالث لدارساى ةياضأ

 ' اققداهمارج المح هسمو ةكربلاب هيفاعدو هباعدفلاق ليلق تيزو قيقدنع يشرعأ
 هلاح نم لح ر ىلع تلاقاذه كلن ن م اولاق اهدنع كلذاوًأراثف اتزاعباوخ امو

 | م بزهف 0 وبا 0 هلا كلذ اولقو 0 دق هتف 0 0

 هننمأو ايلا 2 لا ع 0 هب نار . قر 0 ل و

 باش مالغ عمسيلاو 0 سايلاناكو بهذ |ةمح عم بهذو همزلو هقدصو ٍ

 مكابمل!نم صعب ملنمم قلخلا نم اريثك تكلها دقكنا سايلاىلا ىحوا ىلاعت هللانا مث ا

 ىذلاان انك !ىنعد برايلاق سايلانا نوعزنف رطملا سخن ماوهلاو ريطلاو باودلاو ؟

 كريغ ةدايعن 6 نوعزنيو هيف مهاع نوءحرب م ءالن ا نم و ا 2 رغلاب مهل وعدا

 تككلهو ادهحو اعود مكل اهدق ركنا لاقف ل رشا ى : 1 الا ٠ ا معن 0

 نوبحت متتكناف لدطاب ىلع م كناو 5 اياطذغ رجعشلاو ماوهلاو ريطااو باودلاو متا م
. 

 اولاقف ءالبلانم هيفمناام مكنع جرفف ىلا هللاتوعدو متعزتف لطاب ىلع منا

 لعش مل ىه هناو نولوقناك كلذذ ا كاما 10 مكمانصأي اوحر جاو كلو اولمثن ا 1

 ساسلااي اولاقف ءاليلا ند هيقاوتاك ام منع جوش :9!1 اهوعدو مهنا واب او> رح مى توصنأ ||

 للم ةباحمب تحر ف جرفلاب مد هلا ةعمو سايلا اعدق انل هللا عداف انكلها دقانا
 ْ تال قافآلا تقبطو _- تايئاف اف نور 1 ا نع صرتلا

 اوضقنرضلا مهلع؛ ىلاعت هللا شك الف مهدالب تييحو ممئاغاور امها ميلع لجو ع

 امد سايلاكلذ ىأرالف 0 خا لع اوماقأو مه مه رغك نع وعذب ملو دهملا
 عضوه ىل ىلا جرخاؤ اذكو اذكم موي رظنا نوممزيامث هلليقف مهنه هحنرب نا لجو نع هير

 عضوملاب نك 13 07 سابا يرش الل كرا“ 0 كءاحاماذك

 ١ تتوق نيكل ىدد نيب هيما رانلاك هل رلدتو 0 سر# ,ُق 'لدقا 8 ىذا |



 0 تاكا 2 /

 58 رسفألار كلا لاق ويزعم قوه 0 ؛رداوه سان لارا : نءىوز"

 ره قح“ان ده لاقو عسيلا رح نباوه سابع ء نبا لاق لم نا ىو ءاشان 3 ىنوه.

 نارعنب نوره نك ازيعلا نب صادف نب رمشب نب سالا 1

 م2 ةصقلاىلاةراشالا ركذ جم
 هباعىبنلا لقزح لحوْنع هلبأ ضال رابخالاو ريسلا ءاذعو قحم“ا نيد لاق 1

 ناك وايت سابلا مهلا لجو لع هللاثءيفلج ولع هللانودنماهودبعو مانصالا ا
 ع ونام ديد لمارسا ىبىفمالسلاو ةالضلاهيلع ىسومدعب نم نوثعس ةابنالا ||

 لصح رم اهعناو لوئارسا ىنبىلع اهعسق ماشلا مقام عشوب ناكو ةار وتلاماكحأ

 بح همسا كلم دموي مهماعو ساملا مهيلا ثعإ نيذلامهو اهمحاونو كيلعب هتمسقىف ْ

 داوط كعك م هلناكو مانصالا ةدايع ىلع مه ربجو هموق لضأدق ناكو |
 هلاول_ه>و هومظعو هل اونتف دق اوناكو لعب هعسامودو ةعرا هلواعارذ نورت ١

 ةعيرسشب ماكتو لعب فوجىفلخدب ناطي مل نلك ا مهولعحو نداسةئامعب أ

 مهوعدب سايلا ناكو كنلعي له, هو سانلا اموةلمسو ا ةندسلاو ةلالضلا

 نمآ هناف كلملا ع نم ناك امالا ه.نونمؤيالو هلنوءعالمهو لحو نع هلاةدابعلا

 ناكو ةرايح ةأنسما كلدلل ناكو ةدشرب ,و هددسو هيمأب مو سابلا ناكف هقدصو هن أ[

 امتذخاف اهم شياب ناك ةنينح نمؤه لحرنم تيصغف باغاذا هكلم ىلع اهفلخمس

 هللانأ امهربذ نا .سعأو هتحوزو كلملاىلا سايلا ىلاهتو هناحمس هللا شع هتلتقو

 امهعينصنغ ابوتن لنا امهنا هسفن ىلع ىلآو اماظ لتقنيح هيلول بضغذق لحو نع

 نيتاقام نيد فيد امهعدي مث ةئينللا فوح يف ميك لو هللا ةثرو ىلعةنينكاادريو

 ل هيلا هللا جو أ اع كلملا ربخا) سايلا ءا4ل اللقالا انف ناعتمتالو اف

 ىراانتلاو نا لاا لاقو هلع هيضغ دعو بضع كلذ كلما عمسالف 3 :ثملاو 2

 جيدا رشلاب سانا سحالق هلو سالا بيدعتب مهوالطابالا هيلا انوعسام

 ىلا وأي ناكف :لابللا قءاوشنا ساما ةلر ل داع ل كلا عجرو ابراهدنع |
 ضرالا تابننم لكأي ايفضعسم ائاخ كلذ ىلع نينس عيس يف فوهكلاو باعشللا

 ىلع مالا لاطاإف مهنه هراسإ هللاو نويعلا هلع وتس وول اوال عا عقلا راثو |

 تنأىذلا) 2 لاو نزلا اذهام سايلااب دوهع فئاخوهو نيئس عبس لإ هلا ل

 ىلا 0 1س تا قوفصو ىذراىف ىتتو يحو ىلع يأ تل

 ىتالمدق ىلاف نإ! آب ىنقيطتو تنك برايلاق ميدظعلا لضفلاو ةعساولا ةجرلاوذ

 ا ضر 1 تك انمىرمعأ ىذلا+ وبلا اًدهام .سالااب هيلا ىلاعت هللاىحواف ىنوامو ليئارشأ

 أ او.صنوكر لا وداسفلا مهفرهظو لا رسا 3 تاددع ال[ تساته مالسلاو ةذالصلا 1

 | هللا ىحواذ اعر ذ كلد 00 قويكلا ىف نكسو صانلا

 نورهدلو ندنيساي نب
8 

 وه لق و ىمو» ىحأ |
 مالساا هيلع ىلا سيردا |

 ١-تتتحح - وجم ص صمم(  معهعجك



 الوأ ىف مهاربا ىلع انك راب مةوانيدلاو نيدلا تاكربامهملعانضفأىأ ) قمعما ىل_عوهلعاتكرايو ( نيحلاعاا ند

 زمؤم(نسحمامهتيرذ نمو ) مالسلامهيلع ىسيع مهرخلآو بوقعي هاوأ ىنفااهبلص نءانج رخأ ناب قدها ىلعو
 نعهدعت ةقن ىلغ ملاظو نيالا لاوسعإلا رهاظأ( نلب_.ه ١ رفاك ( هسفنل ملاظو (

 را ىلع هنت هيفوعرشلا دودح

 انعلاو عئابطلا سمأ مدوماماذهو رياارحافلاو رءافلاربلادايدقف رصنمااو فرعلا ىلعامهسم أى رجال سدطااو ثيمحلا

 اح وامىلعالهادب تحرتحاام ىلع بقاميو هلدف ء ودي باغاعا هرملاناوةصرقشنالو بيعي امهيلع دعي ملامهاقعأىف رظلانا ىلعو

 1 نورهإوىسوم ىلع ) ه# ؟؛م »ع انمدنأ (انئمدقلو) 4نورسثءلاو تااثلازجلا ) هعرفو هلصأ نم
 ْ دو يوم امهموةوانه اح و)ةوشلاب

 « قنا ىلعو وف ءدالواىف ميهاربا ىلع « هيلعانكرإبو ف قالطالا ىلع لمفلاب | ٌْ 00 ( 1 0
 تار اهيل طناواتسفقلو  توناك لعزيغو ل شارسا ىت ءان'اةيلصوم انحرخشلا نايا <70 ليارسا فب
 00 ا نموأ قرغلا ند(مظعلا

 ناممالاب هس ىلعوا هلعىف# نسامهتيرذ نمو و انكربو ”ىرقو ايندلاو نيدلا ا
 "0000 ىلط ما : 90 ه-هوقو نوع رف ناطلس

 ةهيش كلذؤو رهاظ و نيم 9 ىصاعملاو رفكلاب « هشقتل ملظو ف ةعاطلاو ) 1 ( 2
 : هبال امماقعاىفظلاناو لالضلا ١اىف هلرثاال بسنلانا ىف : 2 0 1 : مانو يعل
 00 امهيلع و ال اميءاقعإقإالاناو لالضلاو ىدهلا ق .هلر 5 ه0 | امههوةونورهوىسومى

 عفانملانم اهريغو ةوبنلاب امهيع انمعنا « نورهو ىسوعىلع اننمدقلو  بيعو || ( ني_لافلا مهاوناكف)
 || قرغااوانوعرف باغتنم# ميظعاا بركلانم امهموقوامهانرحجنو هةيومدلاوةشدلا | و ):هتوقو نودعرت لع

 || هموقو نوعرف ىلع « نيبلافلا مهاوناكف وف موقلا عمامهل ريمشلا# مهانرصنو ]  (نيتلا باتكلاامهانينآ
 | طارصلاامهانيدهو و ةاروتاوهو هناسىف خيلبلا « نيبتسملا باتكلاامهانيتآو 1 ةاروتااوهوهنامىف خبلبا
 ا مالسنيرخآلاىف امهيلع انكرتو © باوصلاو قملاىل لاسوملاقيرطاا * مهقتسملا | طارصلا امها_ديدهو 0(

 | لثم قيس # نينؤملا انداعنم امهنا نيتسحملا ىزحجت كيلذكانا نورهو ىسوء ىلع مالسالا لهأ طارسع( ميقتسملا

 ثعب ىمومخا نوره طبس نيساينب سايلاوهو «# نيلسرملا نأ سايلاناو ف كلذ | هلامنن أن ذل طارص ىهو
 ٠ 3 93 : . الو ءفبوضةملاريع يلع
 ْ انكرابو ف 'ىننيحودإو نيحنيتسم هىرششبلاق سابع نءانعىوراذكو قمع“ا ةوش | 0 1 و) نيلاضلا

 هلت نمءانسالا 00 قي ع « قمعءاىلعو» هدالوأىف مهاربا ىلءى عب © هيلع ع مالس نرخ الا

 رهاظىأ «نيبهإل'ر فاك ىأ «دسفنا ملظو ل نمؤمىأ ©« نسم امهتيبرذنموإط | كيذك [1نورهو ىسوم
 لج و نعهلوق#نبالا ةل.ضف بالا لئاضف ةرثكنممزليال هناىلء هين هيفو رفكلا ظ نم اهنا نينسحملا ىزجن
 ا [كهاجمعو 0 ةلاسرلاوةونااب امهيلع كل » نورهو ى.ءوم ىلع انتمدقاو# ا سابلااناوني:ه و ملاان دايع

 ) دايعتسانمديفاوناك ىذلا ىنءب# مظعلا بركلانم## لمادا ىنب ىنعيإ 3 امههوكو | سانلا وه (نيا-ر اانا

 نورهو ىسوم ىنعي © مءانرصنو و قرغلا نم مهؤاجتاوه ليقو مهايا نوعرف | (هيساكز وز نيكل
 ةاروتلا ىنمي# باتكلا مهانين آو» طرقلا ىلعىأ © نيلاغلا مهاوناكفوط امهموقو | ةحطلاةيرتلاو ا
 ةنجلا قيرط ىلعامهانلادىا © ميقتسملا طارصلا امهانيدهووط رينتسملا نيبتسملا» (اممتيرذ نمو قا ىلعو)
 1 4 ال اا كلذك انا نورهو ىسوم ىلعمالس 8 نحل ءانثلا ىأ# نب رخ آلا ىفامهيلعانكر تو#» سي د 0 ١ ها 1 : ومنا و مهاراةيرذ

 000 دال تان نادو#ا لجو سدلوت# 4 نينمؤلايداع وماما كتكات ا حا صن !ال رمال ءلانأو و عدل فوك نيم هل[ داع ٠ فامعا ناشحلا ردك 2/7
 2 2602020 22222222 2ب7ب76767ب767ئ75ئ72722ئئ2ئ5-2:ئ52952-25252522:-2-:5--2-22222-2-22 يي يب يي بي 0 انيضس سس سس بيبي ب

 ( ىور ) نه( ميظملا بركلا نم )امج نءآ نم ( امهموقو امهانبجيو)مالسالاوةورن!اب(نو رهو ىسوه ىلع اننم

 ةاروتلاوهو( باتكلا )امهانيطع أ (امهانينآ و)ةجعخلاب نب رهامتلا( نييلاغاا مهاواكف )هموقونوءرف ىلع (مهانرصنو )قرغاا

 لع(امملعانكرتو ) مهةتسسملا قمل نيدلا ىلعامهانتبب ( ميقتسملاطا رصلاامهانندهو ) مارحلاولال1 اب نييملا ( نييتسملا )

 : اذكه(كيذكانا نورهو ىدوم 1 )ةمالسو *زاتحابم (مال-)امه دعب نيقاملا (نيرخ آلا ىف) مك ا نورهو قم وه

 (نيلسرملان سايلاناو)نيقدصملا (نينمؤملا اندابعنم امهنا ) نسحلا هانثلاب(نينسحملاىز )
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 ناوءانيدفو ليقاع او هللا لب ميهارب نب اهللا عيذ قمم نب اهلل ليئارسا بوقمي نم مالسلاامهدلعفسوب ىلا بوقعي باتك
 هب ىدتفيل شبكلا هل بهو ىلاعت هلال عذلاب سعآلا هنال هنم ىدتفملاوه ىلامتهتلا و مالسلا هيلع يهاربا ىدافلاناك

 حذلا كح ىف هقاح ىلع ةرفشلاراسمأو هقش ىلع دعب نم مالسلا هيلع مهارب أه ىتأامنوكينأاماولخالهنأوهو لاكشا انههو

 ناكاعاوايؤرلا تقدس دقدلوق ىنمماف نكي ملا ناولدبب عذلا نم صياختلا وهءادفلاوءادفلا ىنعماف عذلا كح ىف ناك نافالمأ

 هللا نكلو عاذلال شبام لمفودمسو لذيدق مالسلا هيلع هنا باوجلاو عصي ملو الدبوأ الصا خذلاه نم عدول اهقدصإ

 مهاربا ل فىف حدقبال ( تافاصلاو ةروس مل اذهو هبف ه4[ 547 ]»- ىضعنا ةرفشلاءنمامءاج ىلامأ

 ميهارب |ةقيقحلا ىلع ىدافلاو ةنستراصف هذا تح تايصح عبسإ هامرف : رم ادنعدتم ٠

 ةيفنط اهءلدتساودانسالاواءادفلا ف زومملا ىلع ه.سمالاو هلىطمملا هنالءاسدفولاقاعاو 1

 مالسن,رخ آلا ىف هيلعانكرتوو هياعلديامديف سيل وةاغعذهمزلءدإو عذرشن: نمناىلع |

 دوحوىلاةحاحالو نيلاحانقو رايثءالا اذمو نيهكلاصلانم هنوكاردقم هنومئاضقم

 قاعت ةنراقم طرسثاالب طورشم ريغ لاخلا ىذ دو>وناذ ةراكثلا تقو ه.رشنملا |

 هنوس ةراشبلا ئمدوصقملا لح قدسي مالفلارسف نمودج وبا ح اهح الصو هسفن ةوبن

 هلا نينحلا ىزحمن كلذك ميهاربا ىلع مالس ف هدمب نهفاتسح ءانئهلانكرثىأ
 دوجوب ىا« نيه اصلان ماي قمحهاب ءانرششبو و ىلاعتهلرت 6# ©. نينمؤملا اندابعنم
 ءذه دعب قاب رشي هنا ءانعمو لمعت اوه عيذلانا لوةينملوق ىللعاذ_هو قمع“

 ءانرشبو ةيآآلا ىنمعلاق قحساوه عبذلا لمجنمو هريصو هتعاطل ءازج ةصقلا

 ا برهدنا ئوروريبت نم. هيلع ظرها العو لبق ةئلا نم اشبك نك لق نياطرات

 | 6 نينمؤااندابعنم هنانينصحلا ىزجنكلذك ف حون ةصقرف هناب قبس مهارباىلع |[
 | © نيه اصلا نمايبن قصحابءان رمشب وف ةصعقلا هذه ىف ةيمءرك ف يءافتك اانا هنمح رطدلمل ||

 | ءاننرشبو لئامهيفالمامل مجم فاضمربدقتىلا ةحاحالف لاملاب ىدملازابتغالل هبلمقلا ||
 ١ اهولخ داؤهلوقريظن ريصيال كلذ مهو ني اصل | ن ماس قمنا دحوب ناب ىا قع دوحوب 0

 | اردقم نكيمل قحساو لوخدلا تقو مهدولخ نيردقماو ناك نيلخادلا ناف نيدلاخ

 | ليمكتلاو لامكلا ىنمماهنمت اهل ةياغلا هنابءاعاوهنأشل مظمتةوبتلادعب حالصلاركّذ فو | 1

 ١ رثك |لاؤ. هدف ىمنم .رمثلا هب ناو مهارنا :فشام سيكلارتك وليس كرا
 ظ ىذلا شيكلا سايعن.!لاقو اه رخ نيدب رأ ةثمللا ىف ى ناهيك عذلااذه ناكني رسفملا

 | ىمس ليقو نيترم لبقتدقواميظعن وكينا هل قح لبق مدآ نباديرقىذلاوه ميهاربادحنذ
 ١ ىدفامنسحلالاقو هنمسو هرظعل ل قو باوثا!ىفهمظمل ل.ةوىلاء'هتلادنعن م هنالامظع
 ١ « نيرخآلا ىف هيلع انكرتو © ريبثنم هيلع طبهأ ىورالا نه سيتبالا ليممسا

 شيكلا هلل هللا بهوو
 كلت ماقم هحذ مقل

 ليممسا سفن ىف ةقيقحلا
 مدب اذه سلو هتمالدب
 لب ضعبلا لاقاك مكععلل نم

 الاتبال ناك مكحلا كلذ
 تح ىذلا لحما نا

 ىلع مك-لا هلم مل هيلا
 ملا نودءادفلا قيرط
 رقتيل ءالشلا كلذ ناكو

 ىف بطاخما دنع سمالا ركح

 هنم تملا ناىلءلاخلارخآ

 انابرقريصينأدلولا قح ىف
 امركم هيلامكحلا ةبسنب
 ةرءآ لص اا ءاديفلاب

 ةدهاجاو ربصلاب ىلتبم ذل
 اعاو ةفشاكملا لاحملا

 ذا 1| راوقتسا دعب مدنلا

 ءادف ىعمدقو هلل قال سمالاب
 انكربو) عدن ال باتكلا ىف

 الو ) نيرخآلا ىف هيلع

 ىلعمالس) ناله يلعفمتو
 اهةكيرتو لوعفم(ميهاربا

 (نينسحملا ىزحن كلذك ))
 ىفاك انه كلذكان الس لو

 |0االلا 0 ااا ااا ل  ا ت

 هان رسشبو نينم ومان دابع نم هنا ١ ةينانهر ذنع ةسع ورا ل ءافت؟ اهحرطب نومهشاو: ةصقلا هده ىف قيسدق هنال ريع ١

 هتوبنةردقمدجوب نابىأادب' قحمءادوحوب هان رسشبو ىاف وذم فاضم ريدقت نه دبالو قم“ نمةردقم لاح (ايب قحاب

 نوكي ناودبال ىن لكرالءانثاا ليس ىلعاهدوروو ةيناث لاح ( نيل اصلانه) ةراشبلا ال دوجولالاحلا ىف لماملف

 .(كلذكمهاربا ىلع) ةمالسو ةداعسانم(مالس) هدعب نيقابلا ىف (نيرخ" آلا ىف ) انسسح هانث ميهاربا ىلع (هيلعانكرتو) نيعم
 قمحمساب هانرسشبو) ممناعاىفنيقدصملا (نينمؤملاان دابعنم) ميهاربا ىنعي (هنا) ةاهقلاو نسحلااءانثلاب ( نينسحلاىزن )ادله

 (نيملاصلانم اين



 اكاد قطنام ناكام ناك عدلا دلولا ميلست نم مانملا فهن كان سعأام تققح ىأ ( ايؤرلا تقدصدق مها ربااينأ ءانيدانو)

 و ارداوأ هلواح دعب مظعلا ءالبلا عفد ند امهيلعدب ئاامءامهركشو هتلامهدج وامهراشيتسا نم فصول اهب طيحمالو

 اوهلاذهنا)ةدشلادعب جرفلانمامهلوحام ليوعل ليلعت ( نينسحملا ىزحت كلذكانا) هيلع فوطءمءان.دان و هنمانابق
 شيكل او» سابعن.انعو مذاموه (عذءاندفو) ةنيبلا نحمل وأ مهريغ نه ن وصلخلاهيفزي#يىذلا نيبلا رايتخالا(نيدملا

  هبىدف ىتح ةنجلاىف ىعرب #4 55 ٌري»> »ا ناكو ( نورشعلاو ثلاثلا هزجلا ) هنهلبقف لاه هيرق ىذلا
 - 2 تسب ا | ا ا كلر تع ول ةنكو ليسإ

 | ايزا ءانبدانو وف مويلا هيفرحت» ىذلا رمملاو| هدهعسم ىلع فرمثملا عضوملافوا ىنع عؤوةنس تراصل ةحعئذأا [) ايزا هاندا | هيفرحت» ىذلا رممملاوا دسم ىلع فرمثملا مضوملاىفوا ىف :

 |0001 011 ةاىوردقو تامسقئلب نابالاو مزتلاب © ايثرلا تقبستت لراس تح
 | اد ا وس ناك امزاك ءدقت قوذمجال ياو و يش لارأ ست لع,

 0 بلا دنع امهبلع ماا لع نا رخخو ايوا سا زم لاقل 5 0 ىحاضالا ىف

يغملا ميظعلا باوثلا زارحا عم نيملاملا ىلع هءامهاضف راهظاو تم قفوب ملا ددع مه ارا نم تره
 ا ر

 | هيهحاو امهناسحابامهنع ةدشلا كلت جارفال ليلعت# نينا ىزحت كلاذكانا © كلذ 3 نأ 506

 1 لمفا هلوقل حذلاب اروعأم ناك ماللاو ةالصلا هيلع هنا هعوقو لبق ممنلا دوخي 0 2 0006

 | سصلخلا هيفزمت ىذلا نيبلا ءالتبالا © نيبملا ءالبلاوهل اذهنا © لص لو سمؤتام هحمذالل هنأ قود ب

 | لمفلادب متفهلدب يذاع # عطب ءانيدفو قهاهنم بهساالهنانةبومصلاةنيبلاةنناواهديغنم ١ يربك هلا ليوم ىلق

 سنه يكاو ينيااس هقادي دش نال ردقلاا مظعوا نيس ةثملا مظعم مانعوت + ديري نب ا

 هارنالاةفربك ًأهتلاو هللا
 مسس ل ةسلسلا ١ ل ل

 قف دجلا هتاوراك املا
 ناط.لاهل ضرع هنا عذبنا دارأمل مالسلاو ةالصااهيلع ميهارب انا سابع نبانع

 عيسبءامرفناط.شلا هل ضرعف ةبقعلا ةرجولا بهذمت مهاربا هقيسفدشاف رعئملااذي ْ

 بهذ ىح تابصح عسب هامرف ىطسولاة رجا دنعهل ضرعمث بهذ ىتح تاصح ١ ةفدح وب ًادهشتسادقوةنس
 هللامال مهاربا ىضم مث بهذ ىتح تايصخح عبسب هامرف ىربكلا ةرخلادنع هكردأمم |

 للا نمىدونفىأ «ءانيدانو 8 نيبعلل هلتواملسأاماف ىلاعت هلوةوهو لجو نع
 ةتمرهظ ثدحايؤرلا كلتنم دوصقملا لصحىأ «ايؤرلا تقدصدق مهاربأأي نأو |

 تقدص دل دق فيكت اق ناف « دلولاكلذكو ىلاعت هللارمال دافنالاو ةعاطلال ا |

 هلعجتلق ٠ جذلا هنملصحوا اهقدصت ناكاعاو عذب ملو عذلا ىأر دق ناكوايؤرلا
 بولطملال صح دقف جاذلاهلمشاملمفو هتكمأاع ىنأو هدوهحوهعسولذب هنالاقدصم
 كيدك انا ايؤرلا تةدص دةدل لاق كلذلف كل ذإامهدامقناو ىلاءت هللا مالا مهمال-اوهو

 انوفعاك اناىنملاوءدلو يذنءوفملا هتءاطيف هتاسحابهللا ءازح ىندي ©« نينسحملاىزي

 رابتخالاىأ 6 نيملا ءاليلاوملاذهناو» انتعاطف نينسحلا ىزجن كلذكهدلو عذنع
 وهاذاف مهاربارظن لبق 3 مظع خذي ءاندفو © هدلو حدب ءريتخاثيح رهاظلا

 ريكو مهارباربكف هنود هحيذاف كشاءادفاذه لاقف نرفأ لمأ شك ةعهؤر لي رحم

 ةيءآلا هذ هنع هللا ىخر

 همزارهنامدإو مذردن نوف
 ميذلا تازهظ لاول

 ركب ىبأ لوقوهو ل.ععلا
 ةعاس و رعن اوس ابعنءاو

5 

 هءدحامهدحاو نب_«بذلا

 دبع ءوبأرخآلاو ليممسا
 باطملا ديعنإ كلذوهللا

 نا ةرسشعهونب غلب نا

 ناكواب رقتءدلورخآ يد
 4 هنا رف ناىلا ليسا ى ىدأىف ةبعكلا ىف نيطونءاناك شبيكلاىرقنالولبالا نمةثاع ءادقفارخا هللادرع

 ب نعنبا ىمصااي لاقف عبذلا نع هالءلانب و رعايأ تل لاق هنا مك الا نءوريبزلا ناو جالا نمز ىفت ديلا قرتءا
 سابعلاو دوءسه ناو ىلع نعو ةككرمماودساعمتيبلا ىنبىذلاوهوةكك لممع“اناك اعاوةكع قم“ ا ناك ىمو كإلقع كنع

 باتكهيلعلدبو قحم#ا هن امهنع هللا ىض رنيعباتلا نمةءاجو

 لرب ( نيس ىر# ) اذكع ( كلذك انآ ) ماملاف تام تيفودق ( ايؤرلاتقدص دق م-هاربا ّن اءاع ءأ وز

 شيكب(ميظع خذبمانيدفو١نيبلا رابتخالا ( نيبلاءالبلاوهل اذهنا)لعغلاو



 ١] ىلاعت هللا برض ليقأش عطقب نا عيطتسيال كلذ لكر جحا انالثوأ نيتم |
 | | اولق مسللا نع ديدحلا منموهو ةردقلا ىف غلبأ لو الاو هقلح ىلع سان نم ةئهفص

 هلئاءاشنا قدعم ) ا ت1 | ىلءواعنلا ىلع# نير باصلا نم هللاءاش نا تدمع ©ايؤرلا را ركتل ع راضملا ظفلب ركذاعاو

 | كاربتاا ليبس ىلع ىلامتهللا ةئيشع كلذ قلع اغا «# نيرباصلا نم هتلاءاشنا ىتدمكس
 | لف © هللا قيف والا هللا ةعاط ىلعةوقالو ىلاعت هللا ة مصعب الا ىلاعت هللا ةيصعم نعل وحالدناو

 ( تاناصلاوةروس و 4 516 زم

 / مهارباودسفن عيذلازس را هللا مال ستسإ اكان ابا عفان ا رقو هللاءاضق

 ' ةهبجلا اح دحاوهو ضرالا ىلع هنيبج مقوف هق_ثىلع هعرص © نيبعلل هلتو ©

 | ةرغصلادنع كلذ ناكودحيذيالف هل قرباريغت هيفىري اليك هتراغاب ههجو ىلع هبكلقو

 سس الاي أو هنباإ-أمالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربانا كلذو هللا سمالاءضخو اداقنا ىنءي هكالسأ

 ١ ضرالا ىلع هنيبج ىلع هع أ سابع نب |لاق ضرالا ىلع هعرص ىأ 4 نيبجلا هلتوؤ هسفن
 | مضتنيال ىتح كبايثى نع ففكاو با رطم أ اليك ىطاب رددشا تب أ ايه: اهإ لاق كلذ لمفالف

 مالسلا اهياعأر قاف ىأتينأاذأو ديدشتوملا نافىلعنوهأ نوكمل قاح ىلع نيكسلا
 لاقت ىنع اهل لسأ نر ىسيعهباف لمفاذ ىاىلع ىع.ق درتنا تارناود

 ١ هيلعلقأ ثنا هنءسعأام مها ربا لمفف هللا سعأ ىلع ىئياي تن ن وعلا متنمالسلا هيلع هاربا

 | اهدح هنا متأيش كدحت افدقلح ىلع نيكل امضودهنا مثئكس نب الا ودطب ردقو ىسوهو هش

 ١ كتكردأو قتنر ىهحو تراظناذا كناق: ىهجو ابك تبأاي كلذدنع نالإ لاك

 مهاربلءففاهنم عزجاف ةرفشلا ىلل رظن أ الانأو ىلاعت هتلارعأ نيبوةشلتي لوحت ةقر

 تقدصدق ميهاربااي ىدونو تبلقتاؤ ءافق ىلع نيكسلا عضو مثكلذ مالسلاوةالصلاهيلع

 ةالصلاهيلع مهاربا ىأراملاولاق هلاحرنع قمءاناورابحالا ككاو ىورو ايٌدرلا

 ادنأ اددحأ منمنتفأال ميهاربالآ اذهدنع نتفأمل نأا ناطيشلالاق هنباعيذ مالسلاو
 مهاربا بهذنبأ نيردت لهاهللاقف مالغلامأ ىنأو لجر ةروصىف ناطيشلا لثقف

 الك تلاق هحنذيا الاد, بهذامهللاواللاق بءشلا اذهنم ابطتحمل هب سهذتلاق كذاب

 كلذ ءسمأ همر ناك نا تلاق كذب ءسمأهتلا نأ مع زب هنا لاق كلذ نم هلايحدشأو دب محرأ وه

 هسأر ىلع ىثع وهو نءالاك رد ام دنع نم ناطرشلا رشف هير ميطي نأ ن ح أد قف

 هللاواللاق تعشلا|ًذه نم انلهال بطتحن لاق كوبأ كب بهذ نب أى ردت له مالعايهإلاقف

 ةءاطو اعم-فهبردسعاام لعقيلف لاق كلذب ءىمادب رنالاق ملو لاق كد نأ الا ديربام

 ةجاحلبعشلا اذ_هلاق عشا امأ ديرن نأ هللاقت ميهاربا ىلع لقا تالا عتتمااملق

 هفرعف اذ هكنبا عذب كرماف كمانمىف كءاجدق ناطيشلا ىرالىناهتلاو لاق هيفىل

 مجرف ىبر سعال نيضمال هتلاوف هللاودعاي ىنع كيلا لاقف ماللاوةالصلاهيلع ميهاربا

 ىورويىلاعت هللا نوعب هتماوعنتماو ا مم ا دلآو مهاربانم بصي مهظفب سدا

 0 ا اال ا ل الا ا ا سد ««9”

 خذلا ىلع ( نيرباصلانم

 هال لاق مجيذلانا ىور

 مك دج تأ اب

 ال ىتح ىنتكنيب سلجاو
 الوةرفشلا ىنتاصأاذاكيذوأ

 ىهحو لعجاو ىنجرنناىسعأ

 ىذا ىوريو ضرالاىلا
 ىلع ارقاو دحاس و

 ا ناو ءالطلاوى أ

 ىأ ىلع قصبق هرتنا

 نوكأ ىسع هتاف لعفاف

 ) لس املف 0( اهل ليكتب

 اعضخحو هللارمال اداقنا

 هشااذه مسأ ةداتقنعو

 (نيبعاهلتو ) هفنادهو
 2 دو هدي لع ةعرض
 لمس! إذ هقلح ىلع نيكسلا

 ءافق ىلع نيكساا م

 ىدونو نيكسلا بلقناذ

 ناكملا كلذزا ىور

 قع ىلا ةرعصصلا دنع

 هربدقت فوذحململ باودو

 نيبحلل هلتو امل-أ الف

 هللا ءاغنا ندعس )

 حفلا لع ( نيرباصلانم
 مال السواقفتا(السأ الف)

 هبك ( نيبال هلئو ) هللا
 هين لاشو ههجول



 ء 000 5505

 ىارلا نم(ىرتاذامرظناف)
 8 ةرواشملادحو ىلع

 هنأروملا

 مزعل ابل قوبل

 5 هرواشي

 ىاةزجو ىلع ىرتريصي مأ

 هيد وكنأر نمرصاذام

 (صم وئام لعفاتي ًايلاق

 هب ”ىرقو هنمعؤتام ىأ

 ساتوريشت(ىرتاذامرظناف

 ( سسؤتام لسفاشبباايناق)

 ادع ( نورشملاو ثلاثلاءزجلا +

 هنا 2 اقهاسع قد الا اهبسانسالف هنم بوعي ةدال ب 0 تناك قوعماب

 لناس بوتءع.نءا الو لاق ف رشا بسنلاى أ لئس سوديلع هنلا لص

 قلما نبابوقءي نب فسوب لاقدنا مخك لاف هللا لءلخ مهارب انباهقلاعتذ ق ومما نا هللا

 كلذ لثم فسوب ىلا بتك بوقمنا ىورامو ىوارلانم داوزلاو مثاي ريا نبا
 ىأرلا نم ىرتاذامرظناذ## امهبف ءايلا مفب ورعوباو غفانو ديثكنب ١ ارو تبث

 نمأيو عزجنا همدق تبثيف هتلاءالب نم لزئاهف هدنعام عيل محوهو هيف هرواشاعاو
 هلوزن لبق هلداقنالاب ةبوثملا بستكيو هباع نوهيف هيلع هسفننطولو مز هيلع

 ورعوباو اهحعفي نوقابلاو ةصلاخءارلارسكو ءانلا مضي ىرتاذام فاتلاو هزت او

 صاعنا أرقو «تباايلاق» اهحمف صالخاب نوقابلاونيب نيب شروو ءارلاةحنف لع
 كسعاوا تف ىعاك بينرتلا ىلعو ا ةعفد اذذخل هن ع وتامىا ## سعؤتام لعفا قيماتلا حفب .ٍ

 هءارومأم هحيذب هناىأر هنادمالكن مرهف هلعلو رومأملاى لا ةفاضالاو هيرومأملا ةدارا ىلع

 ىف هنرمالا لعلو ىمايالا هيلع نومدقتال كلذ لدم ناوّقح هابالا ايؤرنا مءوا
 صالخالاو دا_قنالا لاك ىلع لدا لاثتمالا ىلا امهتردابه نوكما ةظقبلا نود مانملا

 هللا ىلص هاربا ناك ق ممسا نب دحلاقو سعؤتام لمفا تبأاي لاقىرت اذام رظناذ كحذأ

 نم حوربوةكع ليقف ماشلا نمودغف قاريلا ىلع لج ليم عثاو رحاه رازاذا آبو هءاع

 ناكامل هاحرو هسفنب ذخأو ىبسلاهعم لرعمسا غلباذا ىتح ماشلاب هلهأ دنع تددبف ةكم

 ةيورتلا ةليل عل هناكلذو هحدب مانملا قسحأ هنامرح ميكو هر : ةدايع نعفم ٠ لمؤي |

 وصب

 ع كلذ قةمكف لا امو ةظقنلا نود مانملا ىف كلذناك ملت اق ا

 حايصلا نم ركفىأ هسفنىف ىورت عبصأ الفاذه كنباعش كمي هللا ن را هلوقب الئاقنئاك

 ىسأأالف هيو رتلاموب مولا كلذ ىعسدع نف ناطشلا نم م أجلا اذه هللا ٠ نه حاورلا ف !| ا

 ليقوةف عموب مولا كلذ ىو ىلاعت هللا نم كلذ نإف ىع مصارف انآ مانملا ىف ع ا

 مشا رع لع مرعال تاعاتملال تذل كلذ غآر

 ىأرلانم ىأ « ىرتاذام رظناف  كدذأىنا مانملاف ىرأىناىناي لاقفدنبا ه.ربخأ
 كلذ ىف ةمكملا امو ىلاعت هللا نم متحهنا اعدق سعأ ىفهرواش ملتلقناذ « ةرواشملا هجو ىلع

 لعباو

 ا مط وب وه سفن محا 5 زح نا ءريصيوةمدق ترب وهتءاط ىلع هتعزعو هللا سعأ ىلع هربص

 ناف ٠ هلوزن لبق ىلاعت هللاسمالدايقنالاب ةبوثملا بستكيو هب سن اتسملاكوهو ءالبلا قليو
 ةيامىق ناكممالا اذهناتاق

 ةظقبلا لاوحاب مونا!لاح دك أئمث هلةئطوتلاك مانملاىفدروف حوبذملاو خااذلا ىلع ةقشملا

 لاق 8 قحو ىحو ءاببنالا ايؤرو ةلالدلا ىف ىوقأ كلذ ناك ناتاهلا ترهاظت اذاف

 ىلاعت هللاءالب نم هب لزناوف هدنءامإعبل هروا اشاعاوهنأر ىلا عجريا ه رواشب مثلك

 سأل هريغو قسمان. الاق هبت سعأام لعفادسال مالغلا لاقىأ #4 ىعؤتاملءفا تبأأيب
 الخ الف بطت# بعشلا اذهىلاقلطناو ةيدملاو لبملا دخ ىنباي هنباللاق كذب ميهاربا
 سؤتام لعفا لاف هندتلا ءسعأاع ويح بعشلا3 ا 0

 6 ىندمت )



 ه0 71+ لمح

 هللانا هلو الئاقنا ةيورتلا ةليل ىار هنا ل قو ءريست وهام ىلر دلاوا كلذ يأ

 فردث كلذ لدم ارش ناط.شلا نموا هللا نم هناىور مصاف كنبا عد دل

 1 تافاصلاوةروس م

 ةثالثاامايالا تيمساذهلو كلذ هللاقو ءرحتمهف ةثلاثلا ةليللا ف هلثمىأر مث هللا نم هنا
 ةرحفلا رثا هلسهو ىذلا هنالليممءا ههيطاخلانا رهظالاو رمملاو ةفرعو ةيورتلاب
 | مو هلع هللاىلص هلوقاو مالغاا ادع ةراشدلا ىلع ةفوطعم دعب قحم#اب ةراشبلا نالو

 طين ارذن باطملادبءناذ هتلادبع هوبارخ آلاو ليمعساءدج امعدحاف نيحمبذلا نباانا

 ىلع مهسلا جرت عرقا لهسالف ةرشع هون غلبوا ماعز رئي رفح هلهللالهسنا ادلو
 انرق ناكو ةكع ناك كلذ نالو ةئام ةيدلا تنس كلذإو لبالانم ةئاع هادفف هللادبع

 ةراشداانالو ةعقح#ا .٠ نكي ملو ريب زلا نب !ماياىف اهعماقرتحا ىتحةيمكلاب نيةاعم شكلا

 | اع ترف ميذلاةصقىف ديا دشلا نه لد امل ةودلاب هرثباعا ىلاعتهنا ىلع لدي جذلاةصق

 5 7 اضيأ رداع جيدلاوع قع“انا ىلع لدي اهرخآو ة كب 6| 1 خا نك

 هللا اذ قع# نب اهلا لفارس بوقعي نم رك ناكامل فاسوب هدلوملا بوقعإ

 ل هلبانإب ل..ةءاوه مجيذلانا لا هدوم محاو هللا ل_ءاخ مههاربا نبا

 ا نهو قحاب اهأن رشيق دوه ةروسف لاق ىلاعت هللا ناف اشراف رع حوبدملانا ىلع لدف

 أ فصوومدعب بوةءيوهوةلفاش هدعودقو قغ#ا د فيكف بوقع ق#”اءارو

 ملك لفكلااذو سيرداو ل.“ اوهلوقىف ق#“ا نودريصلاب لهما

 ١ ريصلا 8 وماياهي ال دع ولا قداص ناكدنا هلوش دعوا داع هسا ل1 هريص

 ناكو 0 وهلا ء

 ا لق ل من1 لاقف هذ ىلاعتدتلا ءسعأ هاربا تاع همالسانسحوإسأ

 | سسأ ىذلاوه وبأ نوكينأ ىلع برعلار رمفعماب متودسحب نكلو كاذإعت دوجاانا

 نيقلءماناك ىثيكلا قرتنا اضيأ لدلا نمو مهوب أ قعسادنا نوعدبو هحيشب ىلاعتهتلا
 قا ىبمثلا لاق دبزلا نان 3 كبل قرانا كا ليش انت يسال

 مالسالا لوأن اكدقل هديب ىسفن ىّنلاو سايعنءا.لاقو ةسكلاب, نيطونه. نشيكلا رق
 تازيمؤ هيرشي قلما سكلا أ

 كلقع بهذن.أ ىبمدأإب لاقف ليممساوأ ناك - قعساأعبذلا نع دال ررعا تأ

 وهون ر اعلان

 2 نءالحر 5 « ولا دنع نين لاي رقلا لاقو كلد هلدوف خ عذلا لع

 ىيعحالا لاقو سل ىفعا شحودقو ةيمكلا

 رعأ ىلاءادتلاو هيبأمم تيبلاىتب ىذلاوهو ليمعسا ناكاعادكك قدعسا ناك ىتم

 286 حيذلا ةصقىملا ةراشالا ركذ ايم
 | هيرشي ونيل اصلا نمىكبهبر لاق هر ميهاربا مدام نيضاملارابخأو ريسلاب ءالعلا لاق

 ماا بيسلاوه أده كردن ا هلق ىلا همم غلتاو دلو الف عبذ هللاذاوه لاق

 هعم قاطناواليحو انيكس ذخاف انابرق هلل برش واع ١ قوعسال لاقف عذلاب ءايا ىلاعتهتلا

 ىلا م انملأف ىرأىا ىإب لاقف كلبرق نبأ ت ِ أ :مدلغلا لاقف لايلا نيب هببهذ قد

 ىزاصحامهيف هايلا عبو

 ماملاف هلق ورع وبأو
 ءادالا ابؤرو كنا حذا

 اعاوةلغقيلا ىف ىحواكىحو

 تأ لش م

 لق دقق هم كاع 2

 ار هلال

 "0 ةيورل اللام
3 0 5 

 مدن كيم ايهللا نأ هلل وشب
 ىقىور عج أ ل فاذه كنبا

 ل حايصلان هم ا ا

 1 رملا | نه هللا نمأ حاورلا

 مو يمسه فن راطمس ا نمما |

3 

 ىأر 0 الق ايورتلا

 هللا نءعمن اف رعت كلذ لدم

 ةفرع 06 قسدع نك

 . ع اد

 ةلءالاق كلذ لدم ىار 3

 مسف هرحخإ ى-هف ةثلاثلا

 رخل فيولا
 ىئ



 قيدمس ىنقفونو ىىك»او

 ديرب نيكللاصلا ضءب

 ةجا ظفل نالدلولا

 ةانرسشتق ) دلولاف تلغ

 تونا ( ملح مالغب
 نا لغة الث لع ةراغنلا

 غلب هناوركذ مالغ دلولا
 فصوب الىبسلا نال إلا نا وا

 ارح ىأوايلح نوكيدناوحلاب
 ضرع نيح هلح نم رظعأ
 ىبدحم لاف ذلا ونا هيلع

 نيراصلا نمهشاءا_ش نا

 غلب الق ( كيذإ عمنسا مث

 ىنب نأ غلب( ىعسلا همم

 هاضتقال غل قلعماال هعمو

 الوىسلادحاعم امهغولب

 ردصملا ةلصنال ىعسلاب

 نوكانا قيفهيلع مدقتتال

 ىعسلا م خاب اب الث لاقامل هناك اناس

 هيف رده ىذلادحلا 2

 عملاق ن م عم لبق تسلا لع
 ثالثنباكاذذا ناكودسأ

 ( ىتاي لاق ) ةنس ةرسثع

 ءابلارسسكي نوقايااو صفح

 كم ماتلا ف ىرألا)
 ىبر رنه ىنيجحبو ىف دش ويس
 نم ىلسه بر ) لاقمث

 نيلسرملانمادلو(نيكاصلا

 دلو ) مال هب هان رمشنف (

 ملح هرغص ىف يلع (ملح)

 ( قيل اهم غلب ال ) ريك ىف

 لاو ةعاطااب هلل ملا

 . نيا كطاصلانمىلبهبر ) بوقعي ه# ؟؟ زف- امبف 4 نورشعلاو كلاثلاءزجلا )

 مقوتلا ةغيصبرك ذ كلذاو ليبسا !ءاوس جدن اىب رىدعلاق ثيح مال!اوةالصلا هيلع

 , ىنسنؤيو ةعاطلاو ةوعدلا ىلع ىننيعي نيه اصلا ضءب # نيحلاصلا نم ىلبهبر |
 /« ملح مالغ ءانرمشيف 98 ىلا- هت هلوتاو دف بلاغ ةنه ١ لخذا نال ذلولا ىنعي ةيرغلاو

 ىاوا_ يلح نوكيو لاب فدواال ىصل |ناذ محلا ناوا غلب رك ذ هنابو دل واب هرسشب ا

 نم هللاءاشنا ىندجم- ناقف قهاعوهو عذلا هوبا هيلع ضرع نيح هلح لثإح

 مالسلا امهيلع هثباو مهارباريغ هدوجو ةزءل رخاب اس هللا تءنام لبقو نرباصلا

 ىجسينا غلبو دجو املثىا « ىوسلا هعم غلب لف © هيلع دهشتدعب ةروك ذملا امهلاحو
 دقتنال ردصملا ةلصنال هبال ىلا هلع لد فود قاعتم هعمو هلا عاىف هعم

 هصيصختو هه٠ ليقف نم عم ليقف ىبسلا غاباطف لاو هناك اذه نكمل امهغولن نان غلمسالو

 كلذإهبهوتسا هنالوا هناوا ىلق هيعستسيالف ه-الصتسالاو قفرلاىفلك ا بالا نال

 هنالمتحم كحذا للا | مانخلا ف نئرا ىلا ىءايلاق 0 هكلاالس ةرشع تيدلتوتن ا هلزاكو أ

 اطاتارلو ىلع ىأ  نيلئاسل ارم. ىلإ كه كرا لاقف دل ولا ةير أت ةسدقملا

 شيمبهناو نباهناةراشب هيفو ربك ىف ملاح هرغص ىف مبلع مالغ لق « ملح مالغب ءانرسشبف ف | 0 :
 ىتعي سانع نا لاق © ىسلاهمم غاب لق © ىلاعتهلوق # للاب فدوي ىتح نسسلا ىف ىهتيو | هحتاوحو هلافغأ قدس مَع

 فرص نأ ف ىئمملاو ميهارباعف ىلا قدح تشمل هناذتعو لذخل ا ىلاهعم ىثملا

 ةنه ةزيشع ثالثن.ا ناك لبق ادار ل را ىجسلا ليقو هلع ىف هنيعيوهعم |

 هدد ةيام اقري هنالبق# كحذأ ََق أ ماخلا ىف غراقا ىايلت © ل لقو

 0 اذاّقح ءاشأ الااي و روهمدةقار را ربمودحذ خ ل امي هنا 2 55 ليقوهحنذب سأ اعاو

 نيلوق ىلع هحشب ميهاربا لأ ىذلا مالغلا اذهىف نيإسملا نمءاملعلا فاتخاوهولعف ا

 ىلع و رعةبامسلا نم بهذ هبلاو قحسا وه موقلاقف قححا هنا ىلع نيباتكلا لهأ قافتا عم

 ةداتقو ريبج نب ديعسو رابحالا بعك مهدعب نمو نيعباتلانمو سابعلاو دوءسم ناو
 نبا نع تاياورلا تفلتخاو ىدسلاو ىرهزلاو لتاقموءاطعو ةمركعو قورسمو
 هذه تناكلاق ق#ءاهناىلا بهذنمو لممسا هنا ىورو قمنا هنادنع ىورف سانع

 مأشاابوهو مانا فق حساذ ميهاربا ىأرلاق ريبجنب ديعسنع ىورو مأشلاب ةصقلا
 شكلا عذب هللاءسعأ ف ىنم ند رم لا هاو ةدحاو ةدغ ىفرهش ةريسم هءراسف

 هنا ىناثلا لوقلاو لابخلاو ةيدوالا 4تنوط ةدحاو ةحورىف رهشةريسههب راسوهحذ

 عيبرلاو دهاعو ميال نب ديعسو نسحلاومالسنب هللادبع بهذهنلاو لقفل

 كفامنب فسوبو حابر أنت ءاطع ةياورو ىلكلاو ىظرقلابمكنب دحمو سنأنا

 . هيلع هللاىل< هللا لوسر نع ىورب نيلوقلا الكو ليعم<ا ىدقملا لاق سابع نءانع

 ىبلاةعمعلل لف ماج مالغب هان رشف ىلاعت هلو َق هسا جاذلا ناىلابهذنم جممحاوإسو

 ةروسىف ىلاعت لوك قيما ىو-دلوب رشي هنا نآ رقلاف سيلو هبرشب نم حدب ا

 دعب نيكل اصلا نمايب قمعاب ءانرششبو هلوقو قحساباهان رشيفدوه

 6 ةصق ) كحذ أ ىنا)مانملا ف تسع أ(مانملا ف ىرأ ىلا ىباي) قصسالاقبو ليعمساهنبال مهارب1( لاق ) لبجلا ىلا هعمىشملا
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 نم ةزجنوفزب عارسالا وهو فيقزلا نم نوعرسي ) نونزب 0 ِ

 هوباحاذنيملاظلا نها انتهل آباذه لءفنمءآ رن لاقفاهرسكيهرب ملنم ءاح مثءوئاعرسسمهآ رنه لبةاذهري ملمهضعب واهرسكي

 نودبعتألاق) هو قب مماجاذاهرسكتت نا واهدبعن نحت مهمجاباواق متميهارب اهل لاقت مهركذي ىتفانععس مها وق ضيرعتلا لبس ىلع

انليلدوهو كلاعأ قاخو ىأ ةيزادلكم ان مانصالا نم هنولمعتامقلخو (نوامتتامو مكقلخ هاو مكي دباب (نوتمتام
 قلخ ىف

 (اناينب )هلجالىأ (هلاونبا (تافاصلاوةروس) اولاق)ءريغنودبعتإف 455١ ]طع مكلاعأ ق لاو ركةناخ هللا ىألاعفالا

, 

 فزونم نوفزيو اضءب مهضعي فزب ىا نوفزبو فيزا! ىلع نولمحيىا فزانم

 ' نافهنوامتتاموىا «نولمعتامو كل هللاو 9 مانصالا نم هنوتختتام ف نوتحتتامنودبعتأ
 هقاخ و هيلع مهاياهرادقابف مهلامعا نم لءح كل ذلو مهاعش ناكناو اهلك ودهقلخي اهرهوج

 | ىنمع هناوازوتحمتامقباطيل كل وتم ىنءع مكلعواددملاو ىعاودلا نم مهاعف هيلع فقوتبام

 ' ىلوا مهلعف ىلع فقوتملا مهلوعفم ناك مهف ىللاعت هللا قا ناكاذا مهلعفناف ثدحلا

 ١ امهيفامل نيلوالا لعءوعج رينا مها ,لامالا قل ىلع انباحصا كس ىندملا اذبيو كلذ
 | نم ةديدشلا رانلاىف « ميحجلاىف هوقلأف اناني هلاونبا اواق ظ زاحعوا فذح نم
 ١ هءاودارأف # ناينبلا كلذ مج ىا ةفاضالا لدب مالا و[؟]ججأتلا ةدش ىهوةمعجلا

 / مهانلعخلوط هع ةماعال رهظيالثل كلذب هسذعت اودصق ةسحلاب ,هرهقامل هنلذ اديك

 ١ رانلا لمح ثح هنأشواعىلع اريئاناهرب هلعحو مهديك لاطباب نيلذالا © نيلفسالا

 ١ ماكلاوهو ىبرىتسعا ثدحمملا ىا * ىبرىلا بهاذىنا لاقو © امالسو ادرب هيلع

 ١ تباكاو ىدصقمىلاوا ىتد حالص هنفامىلا #نيدهيس © هتدابعل هيقدرحتا ثيحوا
 ىسوم لاح كلذك نكيملو همم هن داع ىلع هانبلاوا هلكوت طرفلوا هدلعو قا لوقلا

 | ءوذخألهلا اوعرسان تهل ارمءارإا عنصب اوريخأ مهنا كلذو نوعرسي ىأ # نوفزب وف
 | هللاو»مانصالا نم مكيدب اب ىأ# نوتحنت امن و دبعت أوف جالا هج و ىلع هارب ا مهل «# لات

 | ليلدةي "آلا ىفو مانصالا نم مكي دياب هنوامعت ىذلا قلخو لبقو
 ١ اطئاحدلاو: منا ليق# مسجلا ىف ءوقلافاناينبهلاونبا اولاترط ىلامت هللةق وام دايعلا لامف أن ا ىلع“

 / اودقوأو بطحلانم هؤامو اعارذنورسشع هن ىعواءارذ نوثالثءاعسلا فهلوط رجلا نم

 مكلعوىأ# نولمتتامو كقتلخ

 هوةر<*ناوهو ارش ىأ 4 اديك هب اوداراف ف ىلاءتهلوق وهو اهفءوحرطو راثلاهيلع

 ىف 6 لاقو 9 مهديكدرو مهاراهفار تح نيروهقملاىأ # نيلفسالا مهانلمست :

 هحورخ كعل هلاك رفكلا راد ريم او كرما رجاهس ىأ# ىبر ىلا بهاذىناو» ميهاربا

 ا ضرالامدق 1 ءآعلاضراوهو هلازب هاو أ كضلاىأ « ندرس رانلا نم

 1 لوءفملاءان ىلع :ةازقو مامثلا فريقز نهن وعرمس 0 نوفزب 0 ةيآلا انثيل[ اذه

 هوقلاف) اعارذنو ثعدض نع أ ١

 مهضعب هآر دق هناكفاذافزافيفزلاف لحد اذا ف نأ

 واعارذ نوئالثهلوط را نم

 ةديدشلارانلا ىف ( ميحجلا ىف

 قوذ اهضعبران لك لل قو

 اوداراف) ميج ىهف ضعب

 رانلاىف هناقلاب ( ادك هب

 روهقملا(نيلفسالا مهانلعست)

 رانلانم جرحت ءاقلالا دنع

 (ىبرىلابهاذىنا لاقو )

 باهذلاب قىمأ عضو ىلا

 ىدشريس ( نيد )هلا
 ىنيدوإف ىحالصهبفام ىلا

 نوشعونوعرسي (نوفزب)
 نودبمثأ )يهاربامها(لاق)

 ناديعلانم مكيدي(نوتحمتام
 (مكقلخ هللاو) ةراساو
 ىذلا هللاةدابع نوكرتتو

 ( نولمتتامو ) مكتلخ
 مكوعمو تحن قلخو
 انونأ (انان هلاوشااولاق )

 هوحرطاذ ( هوقلاف )

 رانااىف ( مجلاف )
 ارح( ادكدي اوداراف ١

 مهاناعخ (ّ رانلاب

 طولل ي_هارب ا ( لاقو ) ةب وقعلاب نيرسسخالانم لاقيو ( سم ع١ اخ و اق ) رانااىف نيلفءالانم ( نيلفسالا ١

 ( نيدهس )ىبرةعاطىلالبقم ( ىبرىلا بهاذشا) ٠
 21262ئتدذؤ9ىآ995252595959595757-92293925

 مالسلاوةالصلاه لع مهاربا درواال تحأتف اهتسجاواههجا جوت راثلاتحا ناش رانلاب هلت عج الاو ججأتا 0

 وعلل ادانع كالهالاو ءاذبالا ةقيرط ىلا اوادع باو+لا ىلع اوردقبملو ,مهسماىف نيلطبم منوكب هموق ىلعدتجح

 ءدارز رعت نو نونلا مهتيبولغمو مهز دك رهظي الكل هحوضو

 دعت ق



 ٠ نيت:حراجلا 0 نيكي"

 نا لاا ل ا ل ا نقع
 افلا نوئاحم اوناكو مهيلع هايسذلا باغأ ناك و نوءا_طااوهو ل اك د ءأ(مقسف !لاقف) مةسرمنا ىلع

 5 يعاولاقو لعفام مانصالاب الفدا هعم سيل مانصالا تبىف ه هوك ناو 3 هنم اونرهف هنعاوةرفتيل

 آجل

 4 ى دلو وص كانا رح هن م6. --- تذدكلاو!نو ع 3 االاعز اع 5 ردك ل ةاعالا حس اقع

 هالكلا ,م صا رخع عالسلا
1 

 ل ام ااا 1 مهارا 2 2 كسى ١ لان 1 مهد كيلا نا ةولايس نيح كلذو م4“ اعأ

 0 تبلعا 0 ل هوح رك ا مق لل فر 5 اع هناىلع نيموم اوناك محال

2 0 
 30 اذ جراخ وا“ اكرفكل !باقلا مق ةسىلاد اراو ىودما!نوفاحاوناكون روع اطاا مهماةسا

 ا اا 0 لا ديد وتوملا ددصبي وادنم وادع نم لق احورخ لادت ءالا ظ

 أ '
 ع 1 ٍِ .

 ا قتوملا نمو و موس اسىا

 َ قكللا هنمو 5-

 لح رتاموءاد ةمالسلاب

 ءاد ةمداسأا اذاذ ىيديل + ادعاح ةمالسلاب قى توعذف ّ وهوتاماو هاد ةاح وح - او أ ىو

 ١ ةيفخ ىفاملا ب هذف 3 مهلا ىلاغارف ف ىودعلا ةفاحع نيير اه ي نيربدمفذت ءاولوت 10 1 توملانم ميس أ ىبا عا لاقف

 8 « نولك انالأ #8 ءا 0 امانصالل ىا © لاف 98 ةلمح ل الا هاصاو باعثلا ةعورنم ا ميقس ىنا داراوأ ةقتعو

 ىناو< # نوقطنتال مكلام » مهدنع ناكىذلا ماعطلا ىفدي ا شاع نال
 1 . لاف © مهلع غار د

 ْ ها م ردصم 0 نيعلاب ايرض 9و هور ك1 للا ناو ءالعتسأل] ىلعب د دعلاو اف مدس مهياع ! اذك نمبلقلا ضي صان

 | هديقتو ابرض مرض مهيلع غارف هريدقت رعت وا مهبرض ىنعمىف هنالمهيلع غارل ا هنع)اوضىعاذ (اواوتف)
 5 هما بدسإ نيعلاب لقو لعفلا ةوذ ىعدتست هل الا ةوقناف هنوق ىل اع ةلالدلل نس دعلاب )ا رابدالانياومى أ( ني ريدم

 1 انا اوعحر 1 كعب ميهاربا ىل | 0 هيلا اولقاف م 5 أ نقال هللا هل وق هدأ خا / مهيلا لاف( مهتهلاىلا غارف)

 ا 21
3 

 ىلدق ند ىلا هلوثىق هحرش صاهوه هنااونظف اهرساكن ع اوثدو 0 مهءعانصأ دصأ ا الأ 0 ءازهتسا(لاقف)ارس

 1 ماعطاه د:ءناكو (نولك أت

 مهدياكي نأ دار ,أهلا كلذو هيلع اوركش الثل هي نولماعتيو نوطاعتب اوناكش بح ع 3 امكلام) | ملا( وتطل

 أ غاوف ١ لقعي نم باطخ

 ظ مهيلع 5 اد 0 رض هيلع

 مهب رسضق 5 لاق هناك |. قوعسم

 ١ رق عيداعق مو !اع نوطاء>هموةناك 0 ءدهّللا ىذر سابع نبل لاق ي مهقسىبا لاقف

 مسيو كاع دخأا نم مان راكو : هدو عه ريغ اهم :ف ُ ةحخلا مهمه زايا ماتا

 ا يف نيب نوعصيو نيبارقلا ممل نورشو مهساتصأ ىلع نولخدب | 2

 اا مهدسبع ن م اوفرصنا اذاذ هيلع كريتلا اوعزو مهديع ىلا محو رخ لق ماءطلا ْ

 نبا لاق يقس ىنا لاقف موهخلا ف رظنف انديعىلا انعم ج رالا ميهاربال اولاقف .رلكأ ١
 ا ١ لع” تاز نآلا

 3 اع لدقو (صضإ سم لو ئيظعا رارف نوعطملا نم م نوري اوناكو نوعطم ل قدك م 42 ا نال اي رمح

 1 25 ولام : ع رمد هم 0 مر

 1 لشو ءاس الا هز س ق هنع 31 مدش دقو و مالكلا ضيراعم م ندوكو 3 1 كأني 2 ُ

 01 ع مقسىنأ لاو كة 0 قار طظلا ضب ناك املف مهدايع ىلا معه جرخدا 1 7

 : لع مالسلاو ةذاصلا ةيلع 0 |> دق 5056 * نريدمةنعاوا وتفإلل ىلحر

 ١ «؟لاقف ف ةيفخ ىف ةليم# مهتما ىلا لامىأ# غارفإل ىلاءردلوةوهواهرسسكت مانصالا
 ا نوقطانال مكلامو# 0 8 دا| ىجعلا نو 5 الا, | زوتسأ مان انصالل ىا

 | لمعلا قلامشلا نم ىوقأ منال ىنعلا دم مب ريض ى أ ا نيعلاباب رض مماع# لامعأ # غارف

 ل اتلاوةوقلابو أ اسهادشأو

 ظ قسدعالا تالا وأ

 هللا هلو وهو هلم
 ا

 ٍْ 000 آل هللاو هلوةوهو مسقل | نيهلاب دارأ ليقو مهيلع ردو لاو 0 3 لك نوجا
 اسال أ هك هلا نان ١

 مجهارباىلاى © هيلا اوإ قاف وف 5 ىلا ماض
 2 222 عج تدع تتحتا < جر جت ل وجر: 2 ب عج نتج تو وح ت0 عم حب مع محمص 7722ج 0

 »0 نوئزب ( هنع اوض عاق 030 ( . 0 يل نوعطم ضن سم( مهقسىالاةف ) هسفن ىفةركن 2ك

  مهلاققرهوييجخإف للان مركملعامي(نولك الأ )مهل (لاقفمتيلآ ىلا ) يهارب لبق( غارف) 0 مدع

 27 ) هيلا اولبتاف ) هنيعرب لاقيو سأفااب (نيهلابابرض ) مملع لبقاف (معلع غارف)نوي.يتال( نوةطن الكلام )

 0 ةعششةة دنس



 ىأ (نيرخ ”الاانق ىغأ مث) يظعتلا و حدملا تافصنم ىرادعقلا دنا نانالالع ةلالح كيريلانم ا ع

 هللا ند ىف باصتلا للع هميادوأ نيدلا لوصا ىلع .ةعياش نمت ىأ ا ةعبش نم ى أ(ميهاربال هتعيش نهناو) نب رفاكلا
 (هبرءاجذا) حاصود وهنا الااموني ناكامو ةنسنوعبر اود اًعَضو ناقل ميها راوحون نيب ناكو نيبذكما# رباضصم

 تاقآ نمو أك رشلا نم (ماس باَش) هب رءاج نيحءاو تو هنبد ىلع هعياشنمناو ىنعي ةعياشملا ىننمنم ةع.شلا فاع قلعتذأ

 (ذا) كلذلالثم “ىحلابر مضيف هنم كلذهللا اعودب ءاقهتل صلخ هنادي هاش . ”ىحلا ىنعمور ٌداوهو فودحع : وأ ميهاربال بولقلا

 اك أ(نودرتمتلا نود ( تافاصلاوةروس مةهلااكشأ نودعتانإب هد 22 ل هموقودساللة)ك والانس
 ع 5-5 5

 نوددير اهريد_تلهل ل وعفم

 اي .« نرخآلا١ انق ةرغا ثم هسا ةلاساو ردت لالخ ار ,اهظا ناعالاب نا

 3 مهاربال ةعيرشلا لوصاو ناعالاىف هعياش نم © هتعيشنمناو د هحوقرافك |[

 | ةنس نوعبراو ةئاقمو نافلا امهنيب ناكو ابلافوا عورفلاىف امهعرش قافثا دعبالو

 ةعشلاىفاع قلعتم *# هرءاحذا مهيلع هللاتاولص حلاص و دوهناببت امهشي ناكو

 قئالعاا نموا بواقلا تاذآ نم © ماسبب ر ذاوه فوذعحتوا ةعياشملا ىنمهن
 | هصالخاهءر هب ىحلا ىنعمو غيدللا ىنمع مياسلا نم نيزح ليقو هلصلخموا 0 ا

 | ىلوالانم لدب « نودبت اذام هموقو هال لاقذا يهاب ا ةممم ةيءاح دن اكمل

 ا 0 ةهلآ نود.رت أ ىا ©« نوديرت هللازؤد ةهلااكفنأ ملسوأ اطل قرط

 ١ من سمح اىنيمو لطابلا ىلع م مما ررش نا مهلا ثآل هل لوعفملامث ةيانعال لوعفملا مدقئاكفا

 | ةغلابملل اهسفنا ىف ا هنملدب ةهلآو هالوءفم اكفانوكينا زوحو كذالا ىلع

 | نع« نيملاعلاب رب ركظاف 9 نيكفآ ىنمع الاحوا قاضملا فذحم اهتدابعاوب دارملاوا
 نم متنماوا هريغ هب متكرشاوا هتدابع متكرت ىتح نيملاعلل ابردن ركل ةداسلا قول |

 اعاواكفاهسانودنمدهلا [

 لعفل | لعد. لوعفملا مدق |

 ىلع ها لوعفملا مدقو ةيانعلل

 مهالا ناكدنال هبلوعقملا

 3 عمها اب مهحئاكي نا ءدنع

 مهك رشف لاطابو كذا

 اكفا نوكي نا زوجو
 : ودا أ هنالو_عقم

 هلوقب كدفالا رسفمث اكفا
 كفاا لا ودها

 نوديرنأىأالاحو أ اهسفنىف
 نيكمآ هللإ لود نه ةهلا

 مكظ“ ىش ىا أ (كظاف)

 متنأو ( نيلاءلا برب )
 - كفرامو هري عنو دعت

 وأمك_:ظربفلاو ءادتسالاب

 كلش اذام هل 0

 مدي عدو ومكقاعي أهل بهقتد

 ىلع منملاهنا مدعو 07 هنأ
 امد َْن 6 قع 03

 00 2 رو وأ هتدانعنع كدحل عطق نع الضفانظ بحوبام راكذا ىعلاف هباذع

 رلظنف © هليقام ىلع ةحساك وهو مازلالاة قرط ىلع هناقعنم ن «.هآلا ىضتقش وا

 هدبضق - م ة_.ه عئمالو اماتكوا اهلعف ِ وأ امالاصتاو اهعقاوم ىأرف 2 4 مولا ىف

 نم ىأ 4 هي هيي * نمناو » لجو نعملوق # رافكلا ىنمي « نيرخآلا انقىغأمم
 باش هب رءاهذا 2 هتاسو هحاهنمو هتلمو هند ىلع هنأ ىنعي ا حوت ةعيش

 دسلاو دقلاو شفلاو للا نه. لمقو كشلاو كرشلا ف. صلخ ىأ 0 اس
 ع 0 وت ماهفتسا## نوديعتاذامهموقو 2 بدحام سانال ُى

 ةهلآ نودعتو بذكلا أ ا عك أنأ ىأ «نوديرت هللا نود ه- هلآ

 ف 0 ١ ١ اعلا ا هنأ هربع مديعدقو هوك خيل اذا ندي  ن نيملاءلا برب م 9 :ظاف و ىلع هلل ىوس

 ءردنا رظنف هدام ن

 موهتلا ف رظن ى 8 1 وما ل 0 مولا ف ا رظنن# مك

 ”اامالدت ها هنأ !مهمهو انموممل اع مهداقثعال وهلا فظن هأ 1 لا هد اذن :كهسفن ىفا ركقتماسلاىل هريصمامار

 00 !اهياع دي ةعبش نم لاقو حون ةعيشنم " هتعيشنهناو ) هدعب نيقابلا 0 اتش 9 ) نيقد_صملا

 لقألوش(هءرءاجذا) هجاهتمو ف ربانيدىلعناكمالسااهيلع دعو هحاهت»و حوت نب د ىلع ناك ميهاربالوةب( ميهاربال )

 هللان ود نه(نودبعتاذام) راثوالا : دبع ( هموقو )رزآ( هساللاقذا )بيع لكنم صااخ( م ماس با )هير ةعاطصلا ميهاربإا
 اذام(نيملاعاا ب رب ككطاف) )نوديعت (نوديرتهللانود ) ةها آب ذكلاب( ةيلاياكتلا ) ميهاربامهل لاقامانضأ ديعت اولأق

 لاقيومومتلا ىلا (مولا ىف ةرظنرظنف) هريغمتدبعاذا مك لعب



 حوت 1 1 ( هلوش هموق نم سب نيد مايا هاذي حونركذ كلذعبتا نيرذنملا ةيقاع قسوقبلا انا مالا كنلا

 ًاتبحأانا ىفءماو ءايربكلاو ةيظعلا لرد عجلاون أ نورا معنا هتلاوفحون اني 0 هربدق ف وذ عدل سوم . فدع مقباوج منىلع ةلخادلا ماللا ( نوبي ميا رصتناف بولغمىنأ هلوق هبديرأ ليقو قرذلا نم هيممتلاناعد

 | فعلا ب ركلان 5 هد ١ ندأ ندهو ( هلعأوما :#و)نوكيام غلبأب مهن :ءانمقتتاو هئادعأ ىلع هآان رمصنو ةباعشالا ند |
 1 مهلك سالا ةداتقلاقم هربغ ىنفدقو - +5 اطلب ا (نيقابلام عا 4 نورشملاو كلاثلاءزدا) هترذانلم>و)قرئااوهو

 بارو مز 3 3 دو و وسر اا ]1 أ واسال ريتا هموغ ناطخا دوصقألاو مالسلا هيلع لوطرا 0 2 اناكو حوت ةير ,ءذ نم
 ا ١ 5 ل 8 وماسد الو الثمالسا اهيلع

 | اناعد دقاو ىا اهلاجادعب صصقلا ليصفتى عورش 9 حو انيد هان دقاو و مهر اننا ا

 1 هللاوؤريدقللاو ةباحالا نسحا 46 :.>اف ىا 7 نوب ىلا ملف 5: هموق ند سا نياح |

 ا
 درعا ههئهاو هاك و 98 هيلع لدام مايقل 0 2 فذ ن . نوبيحا معنا ا

 مورلاو سرافو برءااوب 0

 نادوسلاوبا وهو ماحو

2 1 
 ا مهادع نم كاهذا 3 نيقايلا مه هترذ انلمحو ٍِه هموق ىذاوا قرغلا ند 3 ميظملا 2 ترضلا

 00 دك نع ةيق لاف هم نكرم لك تام نا ىورتا ةمارقلا وبا ىلا نيلساتنم اوقو || جوخأبف وكرتلاوبأوهوثفاي
 مالكا اذه ب حول ىلع ماأس 27 مال نعي نرخ الاف هيلع انكرتو #١ مهحاوزاو |

 ١ لوعقمو هيلع هلبا نم مالسوه لءقو الست هيلع نواس نءملاو ةءاك لا ل هنأ يح

١ 
 ا

| 

 م
 ا هياع انكرتو) جوجأمو

 ِء ا هده مالا نم(نيرخ الاؤ

 | ءاعدلا ءانعمو رورجملاو راجلاب قلمتم 4 نيملاءلاىف © ءانثلا لم فوذدحم انكرت | ىلعمالس) ىهو ةماكلا

 ليل 4 ند د 0 كدت | 2 5 ِح نياقثلاو 1 الما اند ةمملا 5-5 تت ول ا

 ا
 ليلعت © نينمؤملا اندابعنم هنا © هناسحا ىلع هلةازاع هناب ةمركتلا نم خوش لمقال ا
 ا
ُ 

 ا

 نوملسي ىتعي ( حوت
 هلزو-عدرو املس لع

 خا مالكلا ن موهو
 1 ل.ةوهموق ىلع هن راعد أ َك يئى .داءدقاو 2 نع 0 هاوة##ندصل ااا هعالا

 3 ! همو# انكلمأو اع .حاف اناعد ١ نحن « نوب 21 مدلق » قرغا نم هيعا و ءاعد اي

 : 'انلم>و# قرئلاوهو هموققخ ىذلا ملا نم ىأ © مظملاب ركل نءهلعأو هاني« و ل ١ | أ نيلالايق)

 ْ جرا سابع ناناق مالساا هيلع حوب ةيرذ ن ممهلك سانلا نأ ىندي © نيقايلا مههترذ : الو هيج مف يال

 ١ نه ةرعس نع# مهءاسنوهدلوالاءاسنااو لاحرلا نم همم ناكند تام ةئيفسلا نم حوت ا هن اك اهنم رهتمدحأ واحب
 | لاق نيقابلا مههتبرذ انلعجو ل_-حو لع هللا لوقىف سو هابل ىلص ىنلا نع ب دنح ١ ماسلا هللا تبث لبق
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 مهلةكلالملا لوقتف توملا عذب نيح دكت الملل ةنللا لهأ اذه لوق لبق © نيبذعع نت
 6 ) علطاف 2 ١

 ا 6 (رف)دسفم " ملع هللاةمعنب ثدعلاةسج ىلع هنولوشاعاو 7 مظعلازوفلاوهل اذهنا ه8 نولوقيفال

 ) مسج اءاوسف ) رثاكلا ْ

 ا
ٍ 

 اولعدقو محال م اهفت مجالا ىب رطىلعال معنلا دار ربل نوبدعيالونوتوعال مءاىف

 ) هللات لاق ) رائلاطسوىف ٍإ هيك لح 5هوهر , 08 ارورس | ودادز 0 مالكلا 0 ا نيبذدءمالو نيتيع 9 نا

 ف هلا تادكمازهلاو ا زيملا أ اذه لك 00 لاعت للا لاق هركشن راك اع وللا ةبح ىلع هر انامل ْش

 | ان نولما الا لمي لو موا قزر مها كئاو أ هلوق ىف رك ىذا ميعنلاو 0

 نيوغتل (نيدرتل)تدراو رع لكن الخ ن1 61 5+ هي ا دك ص
 كيم نيب دعملا ن م( نيرعض#لا نهتنكل])ر ةكلان ءد :ىدع وناعالاب ىلر ع (برتمالو واو 0ك كتءاعأول ل -و نيدلانع

 انمومالا 0( تولملاغ ذامدعب (نييتيع ل نافأ هتوخال لوقف 0 تومالف توملا ذ 3: :ل !لدأاي ىداش ايدانم معم مثرانلا ىف

 لوقتف اهنم جورخالو ا .5لوذد هلو لان قم انا نا راثاالهأ اب ىدان يدان 0 *معندل لوقيف اي اك .دلاأ قات ومدعب ( ىلو الا

 ةنكلاب انزف ةرفاولات ءاجلا( ملا زول اوهل اذهنا ) منها نولوقيفرانلا ت تقلل ا يب رالاو (نيبذعع نامو) هر
 رخآلاو اذوع ردو قم وما هدد فايكدلا] ةروسو نب ره ركذندللا نب وخال اةصقى هوا ءفامور ءاثاا٠ نان رد وامفامو

 نوردايملا ردامملف (نولم اعلا لم ءلق ١ ميمئااو دوال( ١ نع لثا ( هلدتلا لو مث سوراطق 7 وهو رش



9. 
 : ألام عج( هي 0 نعاس كرا 007 مك

 و ىلع) ا 7 ع 6# منع 2ن اولا تاتا ١ 00 قرود !!تاضر

 م 3 ىنعملاو ملغ فاطب َ

 و

 مهدنعو اهتفز' ىتحةيكرلا تحزنوهلكهمد ج رخاذ انوعطملا فزنلاَه دافتللهلصاو

 ' عج نويعلا لي نيع 8 نهجاوزا ىلع نهراصبانرصقىا © فرطا|تارصاق
 ْ 000 0 راع هان . نوصملاماعالاى مدا ني + 6 نوم ضع رجلا 15 0 ءاثمع

 ىلع نوثداحم:و نوب رمثي
 نرقلا ةداعك بارسغلا

 لاق

 الا تاذالانه تشامو
 20 كل فا نا /| ناو ها دان هروص كدا صام ءلا

 صضعإ لع مهضعب لق 8 ل دال 5 1 هداقةرغ ىندا 9 مادملا ىلءماركلا ثيداحأ

 لاق بارششلاىلع نوثداحتف نونرمشي ىامهيلع فاطي ىلع فوطعم 6 نولءاستب :
 | مادملا ىلع ماركلا ثيداحا ٠ الاتاذللا نم تقامو ضعب ىلع مهضعب لبقف
 ا مرن مهلؤاستو لقعااىلا تادللا كلت ذلاهناذ هيف ديك الل ىذاملاب هنع رييعتلاو || مهل ىرحاع نولءاستي

 ىلناكىنا #9 مهتلاكمىف # مهنه لئاق لاق © ايندلا ف مهلعو مها ىرجامو لئاضفااو | ”ىجدناالا امندلا ف مهيلعو
 ٌْ كحل قيدصلاىلع ىنوب # نيقدصملا ن1 كنا لوش © ايندلافسيلج ©« نيرق | ىفف نعام ىلع ايضامهد

 ظ نوبزحل # نونيدملاطااماظعوابارتاتكو انتءاذ ا 8 قدصتلا نمداصل ادددشت ىرقو أ ىلا مهم لئاقلاق ) هرابخا

 أ رانلا لهاا « نوءلطم متنا له ل لئاقلاكلذىا *« لاق 5 ءاذ زجل ىنمع ندلانم [| ( كّنأ لوشن. رقىلناك
 نا نويحت له مها لوب 701 ا ضعبوا هللاوه لئاقلا ليقو نيرقلا كلذ ميرال أ ا ىاشنيتردل

 رع ا زعو مهل زنم نم كلل زئم نأ اولعتف نيرقلا كلذ مكيرال رانلا لها ىلع نوعلطت || نءدلا موس ( نيقدصملا

 هناىلع بلالا مو نونلارسكو فيفحلاب علطاف نوءلطم | اماظءوابارتانكو انماذُأ)

 | نيغالاتاساحىأ «فر ,طلا تارصاق مهدنعووو ىل !اعت » ىلامتلاقفمهجاوزأ 00 نءنويزج (نونيدملانأ

 ناسح ىأ « نيع# مهريغملا رظن.الفنهجاوزأ ىلع نب: ءاد رصف نرددلا تاكا (لاق)ءازجلا وهو ندلا

 ابنك امال ماعلا عب نويشروتيسمنوصم ىأ# نوح 5 نحن كو اهماظعنيعألا متاله ( لكاتب
 ءاَشنلا ناول أ ند ةعلاشوت ةرفصق 0 وكف رابثلاو تت 5 مكيدال رانلا ىلا (نوءلطم

 1 ىف نا لق نيرقلاكلذ

 0 6 شعب ىلع مهضعب لبقاف لف لجو نعدلوق ©: 08 اضن || اهلهأ رظنن ىوك ةنجلا
 لهأ نم ىأ ©« مهم لئاقلاق  امندلا ىفهلاح نع اضعب !مهضعإ لأسي ى ىأ # نولءاست 7 هللا لاقوأانلا ل_هأ ىلا اهنم

 نمناك ل يقو اناطيشهنيرق ناكليق ثعبلاركتب ايندلا افىأ 4 ن رقىل ناك ى نا ف ةنجلا مث ألهنجلا لدال ىلاعت

 نمّوم رخالاو سورط# همسا عاش ا نكن لونان[ لقّنالا اوملمتفراتلا ىلانوءلطم

 مء| برضاو هلوقىف فيكلاةروسيف امهربخ لجو نع هللا صةناذالا امهو اذوهيهمسا أ لها لزم نم ركستلزنم نبأ
 ' اًنأ اماظعو ابارتانكو انتماذعأ 9 ثعبلاىأ # نيقدصملا ن1 كنئأل ون 8 نيلج رالثم 700

 )| له ةنخلا لع نم هناوخال ع نمؤملالوش ل ادقو رانلا ىلاىأ ك6 نودلطم متأ له ةنجلا (فرط تار اق) قى ١ ١١تا داقزةنطا و / لهال ىلاعت هللا لاق ]ف ىراكتا م امفتسا اذهو نوبساعو نويزعىأ# نوندمل || ا

 50 ةقاعتلا ةأرملا هبيشتبرعلاو 4 ةرذصب ةيوشم ءاضر ِةأرملا 0 اوهو

 ةنحلاىف ةنكلا له

 ريغنءنيءلا تاضاغراوج
 ا .: ةدكما نهحاوزأب تاعناق نهح اوزأ | انمدي فرعأ تن :أ ةنجلالعأ لوقف راثلاىف ىخأ ةلزنم كك رانا نوءاطم مث

 ( علطان 2 7 م نكدق ا ضي ) ءافصلا ف(نأ اك ءوجولا ناسح نيءالا ماظع (نيع)الدب ,منيغسال

 (نيرقىلذ راكىنا ( نهؤملا اذ فرع فلل ةنجلا لهأن 00 مج م لئاق لاق )زوثدحمب(ن ولءاستن ضع ىلع مهضعب ليقاف ) زدربلا أو

 انآ )ةبلإب ( اماظعوابارت ) انريص ( انكوانتم اذئأ َنيِقدشْلانَل كنثأ لوق. ) ءوخأ وهو: سورطقونأ هللاق بحاص
 ل مكلما رانلا ىف ( نوعاطم مثنأ له)ةنجلا ىف هتوخال(لاق) ثعبللهنما راكت نويسا<مو نوكولمم ( نومدمل

 ١

1 

 ا



 1 سا دار نأ 0 1 افدالل دم 9

 ) نوهركم هوز 1 يلا سقئااوادشعو 0 هإوقكتقو لإ 0 رطل ظنوا
 ا وكي نآوانرظ ؛ تاناصلاو 5 ١ د را 2 ا
 00 ا نو مسسسسم 2 نأو الاحن وكي ناوايرط ١ تاناصلاو ةرودس م نوت هاذ 2 1 مما 3 ) 2 ف ( نو
 ا در 1 00 ,هياعا6لاؤسو بسود# مهياالصي هليل راف ««نودركم مهو © ةصلاخ هكاوف |[ ا 0 ل || مهتازرا تناك زاك لا ملا نءةظوفحم ةمكتةقاَخ ةلعاو دعا هلل كا تو

 نى ُ) نكتسملا هلاحوا فرظوهو ميعتلاال ااهدفسدل تانح ىف يا تانحىف لع اين :دلا حلب رسل! قو رزق رءدألا كك :

 7 0 هيلع ١ ْ 0 رياطاوا ل ااذلال سم 4 رسم ىل 1ع 9 كلذكو ككاوألان ا ريخوأ نود ىف

 وكشف نيلباقتع قادت ناو نود ركمىفواةيف ن 0 1 نءمالاح 34 نياباقتم 0
 ٠ ل ١ : نم الاح ُن

 9 م / 7 1 ارك 0 هقءاناب 3 سك مم ع فااطب 0 نوم ركم ري

00 1 

1 

 0 و2 0 2 ا نويغلا نم 2 ا وأ نونعال رهاظ 5 ليم رهاوأ لبيعم نارش نم 4 نيبعم نم ١ 0 1 3 اد ىنن لطعا ألا دل ات 06 ع 8 رع ع أهدق 1

 ل 5 2 5 راععملل وأ امك عر اذ دكا رج هن افصو عناذا ءاملا ناعم ءاملا هقصوهو 1

 م ل ا 3 وةذللا لامكل ةيرشالا عاونانم بلطي عماح بارسشلا ةازنع مهل نوكامناب
 امهنع هللا ىدرسا.عن

 ا

 ىرالاوهونيءمرب نمو

 ةغاايللاما ةذلب اهفصوو س اكل ناتفصاضيا امعو 6 نيبراشلل ةذل ءاضرب ف ىلاعت هلوق
 لاق لدذ هنزوو بطك د نإ ىنمع نإ نا اهنالوا

 اسس يرسم "سس

 ك0

 نادطعاة ع 6 ند ئدعا|نضْر اب 3 61-0 ميرا طكذإو

 رهاظلا ضرالا هحوىلع 1 1 لوغلاهنمو هدسفا اذا هلوذيهلاغ نم راما امندلا رس ىف اك ةلئاغ ل لو اهنفال 2 | [

 هب مصواع فصو نورعلل ا بعذ اذا فوزنمو فيزلوهف براشلا فزننم نوركسي © نوفزتي اهنع مهالو

 كب ع ميال ءاملا 3| ع ١
 هند ا ى ىر اع 2 3 ا ١ 6 8ك 00 هسارب سذج هن اك هدأ اكمداسق مظع نمدنال همحب امىلع فتفاطءو قثااب هدرفا هلع ١

 هامل عر ظ راعاق ا( 02232 ا 9 ْ

 1 0 0 و لا م 2 هك اوفاهلك ةنإلا ل !ءأقازرأ انا ليقو توقللال 'ذذاتاا لك ؤيماعط لكوامسبايواربطر
 108 1 ليوسل ها ال تاوقالابة لا ظفح نعنونغتسم

 1 ا كل مو مد دما مسرد دلل عد كهقص ءارصرب ري *وه 0ك
- 

 هسءص افا )| اووف اكل

 مسا م للا نس سس اح علل 1

 ا امللا) ةذإ تاو ْ هيف انا 1 ن6 سماع لحب اعف سارع 7-2 ضررا
 2 ل 0 1 لاتفتال ءأ ( كيلا |١ ىسعاسشلا لاق اساك :اهشفنر ,ها ىعسأ دقوءان وهف بارشةيق ن نكيملاذاو "0 ىساا

 الأ ويقل ل قع أ نويعلا اهارت ةرعاظ راهنالاىف ةيراح ره نءىأ نيءمىنعمو « ةذل ىلع تبرش اس ا
 ع هلوذب 10 ع أ ند ع و ا يل د د كلى 2 3 نب ٠ رس ادد | رجح لأ ىوعإا | هي لوغابغالنيب راشلل 9» ةذي ذل ىأ :6 ةذ] 9 نيللا نماضام شاول ا !6 ءاضربإلا

 مهالو).دسفأو كله اذا ا داع لوغلالم اق 5 وغعادصالون : طن 6 والوا# فما لق ْو اه. بهذتف مهاوقع نلاتغتال 2

 07 ١ نطبلامحوولقءااباهذور كساااهبنموداسمنلا نم عاون أ ملص ايل .دلارج وافل

 ,ٍ 5 كلذ د * ىش كح وبال وكلذر رع وقد ردااورا اوء قااولوبلاو 5 رلاعادصو
 : 0 0 اما واسلا كر ن هذاذأ 3ع ا ك

 ا ا اش . ل 1 دقش ال ها هاذعم ليقون وركسييالو مهلوقع ىلع ميينتالىأ# نوف دابا هالو لا
 رو م 2 م تسمم 2111111 رم تجمع

 هلق عبهذاذا براثلا دان سه ٠ اخ و اق / نو ال2 دو ىلع ن نوفزيي ف وزامو

 باطل ,ايزلا ف نيهح اوت( نيلباقتمررش لع ).اهيعأ ىنشبال( ميمنلا تانجف) ف ل ا(نوءركعمهو كارلا داول وامل

 معد 5 ١ ع 5 520 21 5200 6 رفاط روح ند ( نيعم نم هازل 9 ةمداا ىف( ميلع

 الو نور 2 أمم م هالولاشو ن نودفملا ) نور ةزنرامع مهالو)مئاالو ىذأالو لقما!باهذوناطبلا

2 



 ج نيعودملاو عامتالاناذ ( مهنا ) انلاثمأ وتوكل مكءاوغا طدراف ( نيوانانك انا ) ىنلاىلا؟ ا وعدف ( مك انيوغاف )

 00 ( مرحب ليش كاذك |١ ) ةياوقلاف نيكرتشم اوك ا ( .نوكرتششم باد كاف ) ةماقلامو. ( دثمون)
 هللاالاهلا ١ مها لقاذااوناكممنا) .# 3١ روطح مرحم لكي لعغن ؛ نورمشما او ثلاثا اءزجلا )لعفلا كلذ لثمانا نيكرشملاب

 اذااوناكا ( نوريكتسي
 ديحوتا ةملكب اوعمس

 كرشلاالا اوبأواوربكتسا

 نيتزم+ ( أ نولوقبو )
 اوكراتل) ىنوك و ىاش

 ( نونحم سعال انتهل
 [لب)مالسلاهيلعادح نوني
 نيك رشملا ىلعد ر( قحاب ءام»
 هلوقك (نيلسرملاقدصو)
 مكنأ هيدي نيبا_لاو دصم

 7 مالا باذماااوقثاذل

 (نولمعت متك امالا نو زج
 هللادابعالا ) ةدايز الب

 ىفوكماللا مقب(نيصلخملا

 نكل ىأهدعب اماذكو ىندمو
 هانثت_سالا ىلع هللا دابع

 قزرمهلكئاوأ) عطقنمل
 قزرلا سف (هكاوف مولعه

 ؟ انالضأ ( مكانبوغأف ١
 (نيواغانك انا) نيدلانع
 (ذئءوب مهناذ) ني دلا نعنيلان
 باذءلاوف ) ةمايقااموب
 دوسصملاودياعاا ( نوكرتشم

 )لفن ) اذكم(كذكللا)
 مهنا) نيكرسشملا (نيمرحناب
 ايندلا ىفإ(مهل ليقاذا اوناك
 (نوريكتس هنياالا هلا ال)اولوق

 نولوقبو) كلذ نعن وملاعب
 ةدابع (انتهل آ اوكراتلانثا

 ( نون ىعاشل زنتهل ١
 هللا لسادمع نونعي قاتح

 ناك باذعلاىف مهعوقوو نيقيرفلا لالضنا اونيب مث « نيواغ انكانا مكانيوغاف

 ىفلا ىلع اوناك مهنال ىلا ١ ىلامهوعد مهنامهباولعفامةياغن او هنع مهل صيحم الايضقما سما

 ناك ولذ ١ مهلبق نه تسيل ةقيقحلا ف مهن. اوُغ ناب ءاعا هيفو مهلثم اونوكينا اوبحاف
 بادملا ف دئموب ف نيعودتللاو عابتالاناذ# مهناذ © مهاوغانفواغ ءاوغال ةياوغلك

 لمفن  لمفلا كلذ لثم « كلذك ان ١ » ةياوغلاىف نيكرتشم اوناكاك # نوكرتشم
 «نوريكتسي هللاالا اال مهل لبق اذا اوناك مهنا ر» ىلامت هل وقل نيكرمشملاب « نيمرحلا
 رعاشلا انتهلآ اوكراتل انا نولوقيو © اهيلا مهوعدب نم ىلعوا ديحوتلا ةلكنع ىا

 ميهلعدر © نيلسرملا قددصو قحلابءاج لب» ماللاهيلع ادم نونعي « نون
 | باذءلااوقناذإركتا و نولسرملاهيلعقباطتو ناهربلاهبماق قح دن وتلا نم همءاحامنأب

 | هلوقك نونااريدقت ىلع باذملا بصنب'ىرقولوسرلا بيذكتو كارشالاب « مهلالا
 ْ الدقالا هللارك اذالو

 / © نولمتت متتكامالا نوزحن امو 8 لصالاىلعو ماللاب ىل حلا ريغَف فيم وهو
 نوزحنىف ريمضلا نوكينا الا عطقنم ءانثتسا © نيصلخلا هتلادابعالا © مالمام لئمالا

 ْ | ذهباضي |عطقنملا و فءاضم مهما وث ناف ةلئامملا رابتعاب هنعرهؤانثتسا نوكسف نيفلكملا عنج

 ' هرسف كلذلوةذالا ضع واماودلانمهصئاصخ « موامهقزرمهل كئلواوط رابتعالا
 0 ىذنفتلان ود ذذإتفدصشنام ةهكافلاناذ « هكاوف © هلوقب

 مك وعدو ىدهلانع مك انلاضاف نسي « مك انبوغاذ # رانلا فام لضملاو لاضلان ا ىنمي
 | باذملاو ذئموب مهناف و ىلاعتهللالاق نيلاض ىأ « نيواغانك انا و هيلع انك امىلا

 | نب لا سابعنبا لاق « نيمرحلاب لمفن كلذك اناو# عابتالاو هاسؤرلا ىنمي « نوكرتشم
 لاقف ديحوتلانء مهرابكتساب باذءلا كلذ ىفاومقو اارهنأ ىلاعت نيب مث ءاكرش هللاواعج
 ديحوتلا ةلك نع نوربكتت ىأ « نوربكت_.هللاالادلاال مهل لبق اذا اوناك مهنا ظىللاعأ

 هيلع هللا فساد نونمي نون سعاشل انتهل 1 اوكراتل انئ أن ولوقبوأ» اهنمنوعنتكو
 هءىبأ اع ىنأ اعاهناىنعي ©« نيلسرملاقةدصو قحلابءاحلب ف مهلعادر ىلاعتهلاالاقإ-و

 نوزحتامو ميلالاباذملا اوقئاذلركتا # كرششلا ىو ديحوتلاو نبدا نمهلبق نولسرملا
 ءانتساوهو نكل ىأ # الا 8 بيذكتااو كرمشلا نماندلا ىف ىأ « نولمعت تك امالا

 ةركبىنمي « مولع« قزر مهل كئلوأ وظ نيدحوملا ىأ « نيصلخلا هتلادابع ط مطقنم
 ةحتارو ةذلو مط ببطنم ةفصلا مولعم هناليقو هءنوتؤيهنوهثي نيح ل قواشعو
 | اهلك راقلاىهو ةبك انجح « هك اوف  ىلامتلاقف قزرلاكلذ ف صو مث رظنم نسحو

 ( اهطر ) هلبق نيلسرملاقيدصتيو (نيلسرملاقدصو) ديحوتلاو نآ رقلاب( قحاب )مالا هيلعدمح ( ءاح لب )مل -وهيلع
 رفكلاىف ايندلا ق(نولمعت مك امالا) ةرخآآلاىف (نوزجتامو) رانلا ىف عمجولا (مبلالا باذملانوقثاذل) ةكم لهأ إي( مكتا)
 ماللا ضخ تأأرقنا ددحوتلاوةدايعلابنيصلخلا لاشو ةلودفلاو رفكلا نم نيموصعملا ) نيصاخملا هللا دابعالا) كرمشلاو

 ( هك اوف ) ةيشعالو ةركبم سيلو ايندلا ف ةيشعو ةودغردق لع فورم ماعط( مولعم قزر !كئاوأ )
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 ايندلاىف نيرصانتماو ناك ام دمب رصانتلا نعزجسملاب مهل زبون اذهواضعب مكضعب رصننالىأ ( نورصادتال كل 1

 ريغ مكلام ع لاَث د ىَع بصنلاعضوم وق اورتن عا رد مون لاق ثدح لل-عح ننال باوح وهلبقو ٠

 لفاو |رسعتت :م ريغ لست ملكف زع نع هكدخو اضعب مهضعب اسأدةوأ نوداقنم( نولستسم مويلا هل )نيرصاتتا

 اننوتاتمكركتا ) نيعوبتملل عابتالاىأ ( اولاق ) نومصاختإ( نولءاست. ) عوبتملا ىلع عباستلا ىأ (نضب لع ىلع مهغع

 توام 01 ىأ نع ثطلا 9 ةوقلان نع( ني نيعلا نع

 3 ن0 وو .- 00 ل
 ءاسؤرلاىأ ( اولق )هيلع | 0 ّ اق ) 4 ! 4 5 ورصاتنال ملام اد 5
 ) 0 نكت لب ٍ ا مه لب 9 عب رشو مو رهو يس ا 6 رصننال !

 0 2 : ٍْ ةمالسلا يلط مالسسالا لصاو مهيلع ليحلا دادسناو ممر رودس نواتسم ْ ١

 0 ١ لب 0 ا ءاسؤو رلا ىئعي © ضءب لع مهطعب لتاو» هلذعو اضمب مهضعب ب هناك نوملاستموا 0

 3 هنعمتاض سعأو | | رف كلذلو مبوتلل اضعب مهضع لأسي ©« نولءاستي 8 ءانرقلاو ةرفكلاوا عابتالاو ١
 رفكأ ىلع هل نب رام هنم 0 و انبدلانعوااهنع اوهوحولا ىوقا نع ء# نيهلا نعاننو تأت منك مكنا اولاق ٍُ نومس اعدب |[ ظ

 انل ناكامو ) نيئم ريغ 1 ىوقاوه نيذلا ناسنالا نيع نم راعتسم انكلهو عانمبتف عئاسلا عفتاننو مفنت مكن اك رينا نع ا

 10 ) 007 كيلع ا اننورسقتق رهقلاوةوقلاع نعءواعاس سااب نعني انيع ىممم كلذلوامهعفناو ىهقرركأو نييناحلا أ 8 ا

 م رابتخاو ركن يلف ا اونوكتمل لباولاة © قحلا ىلع مهنا م4 نوفاحم اوناك مهناف تلقا نعءوا لالضلا ىلع '

 ( نيغاط 2 متتك لب ١ ْ منع الوا ءاسؤرلا مهباحا » نيعاط اموق منك لب ناطاس نم مكيلعاتل ناك امو نينمؤم 1

 ن.راتخم اموق منك لب 1 ملنكيإلذا رفكلا ىلع مورا مهناب 0 م 2 م مهلالضا ا
 (انيلع قط ) نانطلا | نو اذلاناانب رلوقانيلع قص وو نايغطل ني راتمعاموقاوناكمنالديلااوهخجاع او طلست هيلع

 انبر لوق ) اميج انمزلف || ]ةنزخ مهل لوقت ىا « نورصانتال مكلام ظنولؤ.مهلا مهوفقو أرقمث الجر لجر
 هللادنعو ىنعي( نوقتاذلانا 1 ردب موبلاق ثبح لهج ىبال باوج اذهو اضعب مكضعب رصنبال م كلام احيبوت مهج ا

 ةلاحمال هءاذمل نوقثاذانإب || نوعضاخ سابعنب اق نولستسم مويلا مهلبوط ىلاعت هتلالاق رصتنم ميج نات
 دعوا يح واود لما | .«ضعب لع هضمي بقأو لف مهةلبحال نوداقم الذأ مولاه ماو نوداقمليتو
 00 عابتالل ءاسؤرلا ىنمي هي اولاق 8نومصاخمي ىأ « نولءاستن ف عابتالاو ءاسؤرلا ىننعي |

 نوقناذا تا لاقن وهاك || < 00 ا
 لطفا ىلا هءلدع هنكلو | هءانتواضئامن.دلانا انتورتوانتواضتف نيدلا لبق نمىأ © نيملا نع اننوتا ممكركا » |
 َن 50 ب يتلا انا متفلح مكتا ىف زهلاو قل اوه هيلإ امموعدب ىذلا ني.دلانا مها نوفل ءاسؤرلاناك لمقو ا

 1 1 ع )د 5 | ىنعي «او اان وإ» مص ألوالا لوقلاو ةردقلاو ةز» نع نيعلا نع ليقو م كناع ايانقثو ف |
 وفءوم و ميش اثرع كلش ]ا ||
 0 0 0 0 تجا معنا سفرا ١

 » ىلام لق نزاوه تعز دقن« | انتءباتم ىلع كر هقنف ةردكو وق نها  ناطلس نم مكيلعاتا ناك امو 0 رفكلا ىلع منك 8

 كلام لقلاقلاهاوةىكحولو (| «انيرلوق » اءجانلعبجوىأ * انيلعقخل وف نيلاضعأ 14 نيغاطاموقمت 0 ا[
 ( نورصانت ال مكلام ) 0 ا وةك قد هك طاطا .ال ل ,هو 3 ١ ةلك نعي انلانا 5 1 ١ دلع !امت 5 7

 35 ةلفسلاو نيطاش هلا لع ن رنالا 00 مهد ,”لأو) 110 ديالا ا نولسسم )

 ) اولاق) نيدلا نعانل ووعت (نيهل |نعانت وتأت تنك كتا ()نيط الل سنالا عيا ) اولاق) نوم اخمبو نوموالت (نولءاستن)ةداقلأ

 .اموق متكلب) امك ذخ أن ةهورذعنم ( ناطل_-نم مكلعانل ناك امتو)هللاب( نينهؤماونوكتمللب ) سنالا نيطابشلا ىنمي



 !هيلع حاص اذامنتلا وألبالا ىعارلا رجز كلوقنمةعصلا :رجزلاوةرناثلاةذفنلاىهوةدحاو ةرحز ةئمبلا اهئ ز وجو

 تقو لئاقلا اهلوقب ةلك ليولا(انليواياولاةو )م لحئامزورظتت وأ ,هلاعأ هوسىلا( نورظني) ءارصب ءامحأ( معاذاف )
 اكتمل قرفني قرفااوءاضقلاموي(لصفااموباذه)انلا عاب ىزاحنىأ هيف نادنىذلامويلاى !(نيدلاءوب اذه ) ةكلهلا

 . نأو:ضعب عم مهضعب 5 رتكلا 36 رئاو رس اداوق ىلا ”نيدلاءوب|اذه نوكين ألمت 6 مغ (نوبذكتد متتكىذلا )نوفا

 نددلاموي اذه انليواي نوكي -# ٠٠ رح ناو 4 نورشعلاو ثلاثلاءزجلا ) مهل ةكئالملا مالك نمنوكي
 2 م اذ_هو ةرذكلا مالكم

 نوراظالإ 0 احا مدنا عزم ماقق معاذ تورطت ماذا اهيلع بتر (! ١

 ١ مهمالكمبمتدقو انلاعاب ىزا#ىذلامويلا «# نيدلاموباذه انليواي اولاقو © مهب لعفنام ةكلالا مالك ني «لصفلا موب
 | نماضيا وه ليقو ةكئالملا باوج « نوبذكتهبمتتكىذلالصفلاموباذه © هلوقو | يرد رسولا اخ
 | نيذلا اورشحا © 'ىسملاو نسحلانيب قرفلاوا ءاضقلا لصفلاو ضعبل مهضعب مالك | نيذلا) ةكئالمال هللا باطخ

 | فقوملا ىلا مهءاقم نم ةلظلا رشح ضعبل مهضعب ىماوا ةكئئالملا هللاسما © اولظ (مهجاوزأو)اورفك( اول
 / دياعو مثصلا ةدبع عم مصلادبام مههابشاوأ# مهجاوزاو ف ميسجلا ىلا هنمليقو | نم مهدان رقو مههابشأو ىأ
 ١ مهءانرقوامهنيد ىلع ىتاللا مهئاسنواةثالث اجاوزا متتكو ىملاعتهلوقك هتديع مم بك وكلا | تارفاكلا مهءاسنوانيطابشلا

 0س ةدايزاهريغو مانصالا نم. نق نود يرع دانس وااكاانو يه نيطاشلانم |[ لبقو عمم ىنمع واولاو

 هئقو ةي آلا ىتسحلا.انم مهيأ تقبس نيدلا نا ىلا هلو صوصخم ماعوهو ملابس و ا عسف رلاب ”ىرقو فاطءا

 ا سوح | طارصملا مهودهاذ # نوكرمشملامهاولظ نيذلانا ىلع ل يلد | اوماظف ريما ىلع افطع
 مهلاعاو ,هدئاقع نع « نولؤم مهنا 8 فقوملافمهوسيحا # مهوفقو# اهوكلسيل | نم نودبعي ا امو )

 باسحلاموب ىندي #* ن.دلاموناذه انليواي ولاقو #8 ءايحا ىنعي # نورظني مهاذاف مانص الا ىأ (هللازود

 ىذلا 4 «ىدملاو نسا نيب لو ءاضقلائا لصفقلا موباذ_ه ف ءازجلاو ن-ءمهولد ( مهودهاف )
 « اولظنذلا 9 1 ىأ 4 اورشحا يف ايندلاف ىأ 4« نوبذكتد تك | تريلا

 د ءأو مهابشأ ىأ © مهجاوزأ أوف ل 6 لكىف ماعوه ليقو اوكرشأ ىأ 2 33
 ىأ مهجاوزأ ليقو الز !١لها عمانزلا لهأو را لهأمم رخلا لهاذ اهلثم عمةفن اط ( ميحا طارص ىلا )
 تاكرشألا ,جاوذأ:لبقو 5 الش مرا 0 نيطابشلا نم هرانرق ١ ( مهوفتو ) رانلا قرط
 سدلبال.ةوت.ءاوطلاومانصالا ىتعي امندلا ف ىأ 4 هللانودنم نوديعياوناكامو 8 5 (نولؤمممنا) مهوسبحا

 الا !مهولد ىا سابعنب !لاق## محم ١طا رصوملا مه ودهاذ# هدونحو مهلامفأو م-هلاوقأ نع

 ن الاهلاودلل طارصلادنع اوسحرانلا ىلا اوةيساملا# نولؤ م مهنا 1 مهوسبحا ىأ | ماق (مهاذاف) تلاد
 ناةزرب فأن“ ىورو هلباالا هلاال نعدنع ىوريو مهلامفأو مهلاوقأ ميج نع سابع ) اذا(نورطن) را

 نع عب رأنع 0 ا د.يعامدق لوزعال ل 0 هللا ىلص ,هللالوسر
 هوست نعو هقفنأ اعفو هبستكا نبأ نم هلامع نكو هبل اذامهلع 1و ا امل رع اذا ( اوناقو ) هيزوسؤبب
 انليواي ) روبقلان م اوماق
 باسحلامو(نيدلاموءاذه

 اذه ) ةكئالملا هل لوقتف

 3 لحر 0 ا !لوقمفن كدا (نوبدكت)امثدلا ىف( هن (ه.ماكىذلا رادخلا نيبو مكنيب ءاضقلا 7 ) لصفلا م

 نم نوديعيا ىاكامو ١ نيطايشلاو ننال نا نع لا ميا و ١ اوكرشأ( اوإظ نذلااورشحا (

 00 )ةكئاللل هللا لوشن راثلا طع و:ىلإ / ميكب ا لارض: ىلا ( مم اوهذاف ) مهودهاف ) مانصالا ند( هللا نود

 هللا لس هللا لوس رنا سن أن ء هلو ىذمرتلادج رخ أ ءالب أ اه هبايش نعةياورىفو ءالباامف
 اعد نأو هقراشال هايزالةداقلا وب نو ناكالا "يشيل عد عادن زمام لاق 2



 ىأىلعو ةزجتيجحع لب ثمبلا أن م نورد مهو ثمبلا مهراكنا نه تبجعوأ كبميتنموكنم ه(نورخمو) كايا .
 هيلع زوجنال هبال ىل امت هقحح ىف ماظعتسالا ىنعم در حف ”ىشثلا ماظعتسا كمع ناسنالا .ىرتهت ةعور بجعلاو - | 1 3

 ةزجس( ةيآاوأراذاو) هبزوظ<ال“ىشباوظعواذامجنا معأدو (نورك شال اوركّداذاو) تيجعلب دي ايلقءانممو أةعورلا 1

 اهنمر ؛نااضعب مهضعب (تاذاصلاو ةروس ) ىعدتسب ه4 5١4 ز»- (نورحدتسا) ءوحتو رمقلا قاقشناك
 ىردقلا# خلب ىاءاتلا مضب ىئاسكلا وةزجأر قو ثعبلل كرير قنو كبححت نم« نو رخو 9
 | نم ثعباار كب نانمتبجعو ا اهنمن ورحم“ مهلهجلءالؤهواه:ءترحمتىفا_قئالخةرثكو

 ىلعوا ليحملاو ضرفلا ىلعاما هللا زم بحتتلاو هز وحن نم نو رخل له و هلاعف] دع

 هنا لقو 'ىثلا هماظعت_-إ دنع ناسنالا ىرتعت ةءور هناف هلمزاللا ماظعتسالا ىنءم

 ”ىثباوظعواذاو «!نوركذال اوركذاذاو ف تبع لب دمحاي لق ىا لوقلاب ردقم
 مهركف ةلقو ممدالبلدب نومفتي الإ رشحلا ةكىلع لدبام مهلركذ اذاوا هءنواظ تنال
 | ىف نوغاابب «”نورطستسي © هلئاقلا قدص ىلعلدن ةزجمم © ةيآ اوأر اذاو ف
 ؛ © اذهنااواقو# اهنمرمم- نا ضعب نم مهضعب ىعدتسيوا رححس هنانواوقبوةيرمعسلا
 | انما اماظعو ابارئانكو انتماذنا » هتبرحمس رهاظ « نييمر مسالا 9 هنوربام نوئعي

 | اورركو فرظلا اومدقو ةبمسالاب ةيلمفلا اوادبف انتماذا ثعبنا هله « نوئوعمل
 | دشاةلاملا ءذهىفو هسفنىف ركتتسمإ ثعباا ناباراعثاو راكنالا ىف ةغلابم ةزمهلا

 ١ ناكلاو عفان ةءارقو ىلوالا .ةزمهلا حراطب ساعنإا ةءارقنم غاب اوهف اراكنتسا
 / ريمضل ىلعوا اهمساو نا لحم ىلع فاطع © نولوالا !'وابآ وا © ةيناثلا حرطب بوو |

 | ةياؤرت عفان نكسو مهناسز دعبا داعبتسالاةدايزلماهفتسالاةزمجهنم لوصفم هنانن وو عبه ىف

 ا

 هنوتك ااعاونورغاس# نو رخاذ متاومز لت طدي د رلا قيم عوأوا [ساع نانو
 ىالاق”ىئرقو هعوقو نءربخلاقدص ىلعةزستملا مانقو هزاو> ىلعل دام ق.سل باوملا ىف

 .٠ 0 ع 00 2 ٍ

 «ةدحاوةرجز ىهامءاؤ# هئفدعا وهو رسكلاب عت هدحو ناسكلا ارقولوسرلاوادنلا
 ةخفنلا ىه ةدحاو ةمحمص ىا ةرجز ةئعباااعاف كلذ ناكاذا ىا ردقمه طرش باوح

 سو هيلع هللاىلص ىدلانا كلذو مدآ ىنب لالضو لزنأ نيدح نآرقلااذهنم

 كلذاوءادالا ىف نك صاك ةداعالا فاه سعاو اهءلع حاص اذاوئع ىءارلار جز ندم ةياثلا

 ترعب ىلات هللا لاقف ملحو هيلع هللاىإ ص ىلا كلذزم بع هءاوتمؤيملو

 د نالاق(ةيآاوأراذاو) نوظةتالاوظءواذاو ىأ«نوركشالاور ذاذاون ورع و #

 موصعإ ىعدتس لقو نو زهد _س ىأو6 نو رسب ف رمقلا قاقشنا ىعإ نساحنع

 7 03 رى 1 . 1 5 11 ا 5 ا 5
 اماظع وايارت / و ب ا 2 سب ى # نيم رم هالاادو را اواقوو»هر عن ىلااضءب

 3 .٠ 3 .٠ : 1 0 و را ا 6
 ةرجز ىهاع انه نو ىغعاص ىا# نورخادمنأو مث لقنولوال امانا وأ# نووءباسأ

 ثعلاةَحقأ ىهو ةدحاو ةوعص ىا# ةدحاو

 ) نآرقلاباوظعو

 ( انكوانتماذئأ ) نيب بذك (نيبم رحمسالا) مالسلاه يلع دمع هءانانأ ىذلااذهام( اذهنااولاتو ) ام نؤزم ( نورخستسي )
 انلكنومدقالا( نواوالا انؤابآوأ ) اولا منن دماي مهل لق توملادعب نويحن (نوث وةيملاتثأ) ةيلاب ( اماظعؤابا رت ) انرص
 ىهوةدحاوةفن (ةدحاوةرجز ىه اعاف ) نوالذنوىغاص(نورخاد)مهو ( ماو معألق)

 اقشنالْةمالع (ةيآ) ةكم لهأ ( اوأراذاو ) نوظءشال ( نوركذال

ْ 
| 
١ 

 ةيرخخلا ىف نوفل ابيوأ
 اذهام (اذ_هنااولاقو)

 (اذُن أ) رهاظ (نيبمرحم“الا)

 انك وانةم) راكن !ماهفتسا

 (نوثوعملاّسأاماظعوابارت

 الار انك اذا ثعساىا

 ( انؤابآوأ) اماظعو
 اهمساونا ل ىلع ف وطعم

 نوثوعبم ىف يملا ىلعوأ
 انؤابآ اضيأ ثمسأ ىنمملاو
 نوني داعبتسالا ةدايز ىلع

 مهئمبف مدقا من
 نوكسبانؤابآ وأ لطبأو

 ىأ ىاشو ىتدمواولا
 ىلع انمدحاو لأ

 راكنالا ىف ةشااملا
 نومدقالا ) نواوالا (

 ىلعمعن نوثمبت (معن لق)
 متنأو) ناتغا امدو

 اعاف)نوسغاص(نورخاد
 ردقم ظ رش باوج (ىه
 كلذك ناك اذا ءريدقت

 كاع |

 (ةدحاوةرحز) الا ىعاف

 أك" ىث ىلا عج رتال ىهو

 اهريخاهصح ومد مهم ىه

 كب ( نورحمسو ) كايا
 ) اوركذ اذاو)كباتكبو



 (اقلخدعأ مهأ)

 مهاوقن . اقلح ىوقاىا

 لحفر قل ا ديالك

 ةقخااما واتِلَ بعص او اهرع

 مهراكنال درلا ىعم ىلع

 هيلعناهنمناو ثعدبلا

 ةييظعلا قئال ا هذه قاخ

 اهعارتخا هيلع بوصل ملو

 قوه عرفا ولحن راك

 ام ديرب ( انقلخ نم مأ )

 .كئاللانم هقالخ نم ركذ

 امو ضرالاو تاوءكاو

 ايدلغت ”ىجو امهني

 لديو مه ريع ىلع ءذلاقعا

 ءاع
 نم مأ أرقنم َءآرق هيلع

 فيقحلاو كن دضتلانأن ددع

 نك

 ١ بزال نيل معا ا

 دهوه. ىرةومزالوا ىصال

 نال فءضلاب مهءلع ةداهش

 ص ني-طاانم عنصإام

 وتلاوة الصلاب فوصوم |

 5 اب مدل ع 0 محاوأ

0 
5 5 . 

 او | نيانذ بارت

 تارت نما "وقل نإ
 3 .عع 5

 ايارتاتك ذب | اولاقاعتيح لهل
 هولشام هدضعي ىعملااذهو

 ثعدرلا مهراكناركذ نم

 مهب دكت نم (تبجع لبا
 هدرش وسب ضخ( بقا

 3 ةو مالا 8 نم مهريعن . ما ال ناىعملاو ةيلادنا مثالا نه ىت ىلا انتاح |

 مكيربجع ثيدااف اباك

 ةكملهأ لس ( مهتفتساف )
 نما) اًمعب (اتلخ دعأرهأ)

 2 نه 5 مك دكت نم داي( ترجع لبز) قصال (بزال) نيطنممدآو مدآ ا مهانقلخ انا ) قلخارئاسو

 نودوعي م ا ا يقر بهشاان 8 نواعي ثم ىلا نيطا ممسلا ١

 ىنمي 6 انقلخ ع نممأا اقل دشأ هأ ط دكت لأ لس ني مهتفتساف ## لح و نع |

 0 الا نم 1 ناسنالان ا 7 قو رفا راثلا نم سيل 0 رالف :راتلأ ند ّ

 | لاك ”ىضع « بقاي ه8 اهتكلهتسا ةقعضلا لع تلوتساذا ةيوقلار 0 صلاخلا
 ْ ىف ةحفإ رخل نسم طب بكت 4 مهأؤت مدأ

 ةكنالملانم ركذام ىنعي# انةلخ نم مأ ةلخدشا | قراشملاوامهنيبامو ضرالاو ءامسلاو

 دعب هثيحمو هقالطا هيلع لديو ءالقءاا بيلغلنهو بقاوثلا بهشلاو بك اوكلاو
 هناف « بزال نيطنم مهانقلخانا #9 ىلاعت هلوقو انددعنم مأ أرقنم ةءارقو كلذ
 ْ دروداعملا تاينا دارملا 0 دوكو داعك مهلبقنم نيبو مهنيإال اهنيو مهنا ىراقلا

 ١ كلذ ةلاممس انآ هربرقتو ءاوس مهلبقنم ىلاو مهيلا ةفاضالاب هيف سعالاو مهتلاعسا

 ىفاملا ءزلامضنم لصاحلا بزاللا نيطلاىه ةيلصالا ممتدامو ةداملا ةيلباق مدعااما
 دإوناعا لوالاناسنالان ا اولمعيدقو دمب ماصنالا نالباق نابقاب امهو ىضرالا ءزملاىلا

 | هنم تاناوبحلانم ريثك4ون اودهاشو مدآ ةصشوا ملاءلا ثودحم مهفارتعالاماهنم

 ردق نم ناف لعافلا ةردق مدعلاماو كلذل مداعا أو | وزو نا مههز لو يقاوم طسوتال

 مهأدب كلذنمو اح الا ةفاضالاب ميلا ٌقلَح ىلع ر 00 هده قاخ ىلع

 ثعبلا,هراكناو هللاةردق نم# تبع لب #ريدتتال ةيئاذ هيردقوالوا

 [لبقو لحب وأ هقرحبو هل-تة. لب هئطذنال ىوق ”ىضم بكحوكى أ
 هته نكك فيك تلق ناف« مهب هنالا- .ةان 0 ىذلا معلا ىعس

 بقان

 قاممط هيلا نولصيال م-عأ مهلع 2 معلا قى انا ىلا نودوءياعا تاقءكلذ لدشم ع

 هلوقو # ةمالسلا لوصح هنظىلع باغي رملا يكارك دوصقملا لين ءاحرو ةمالسلا

 سل قواقلخ دغأءاشالا هده ىارب رقتءاهفتساوهولابملاو نير لاو ترجم 1

 لاقف اوةلخامم ركّذ مث باذ_لانم ءالؤه نمؤي ىذلااف مهبونط مهانكاعأ
 قلعي جزل قصال رح دج نيط نه مدآ ىنعي # بزال نبط نم مهانةلخإلا # ىلاعت

 سيل و ىلاعت هللا ىلا بجعل ادانسا ىلع مضلاي “ىرق © تبحع لب ولف نتن نيطنملبقو ديلاب
 نوعلاو ةميظعتو'ىثلا راكتا ىلع ل و< سانلا نم بحعلا نال نيد آلا نم بحعتلاك وه

 ةنسح تناكناو باقمل ااهيلع بترتمف ةحمبق تناكنافةلاخلا كلت ميظعت ”ىلعل وح ىلاعت هللا نه,

 اًضرلاو ناسمعسالا ىنمع ن 0 ذلاوراكتالا ىنمت نوكيدق لبقو باوثلااهلع بترتيف

 مكبر بجعرخآ ثيدح فو ةوبص 1
 5 طونقلا دشأ لالا م كلا نم هاوتو» ؟ ايادتاجا ةعرسو مكطونقو مكلا نه
 هللا نالاهف ةيآلا هدنه نَع ىلاعت هللادجر دنجلا لئسو ءاكبلاب توصلا عقروه

 مهلوق ب عف يجبت ناو لاق هلوسر بجعاملو هلوسر قفاو نكسلو ”ىشنه بنا
 تبحع ىأ سو هيلع هللاىلص ىنالباطخ دنا لع هانا مف درو كلوتات وهلا

 |ةو بلع 7 للسما ىن بجحل |.قو كبت نم ها نورعش مهولايا مهيذكتنم

 هإ تسدأ باش ا



 لقوا ووعدشيو ًادكمدلملا مالكىلا أودعت نأ 0 ال منأو 6 ةقفوتسلا لاح هلعامل اضاتضتقا انماط امالك

 اذمأ الأ ههلوة ىف اهلعردها وذات اوءعسل 0 ف ىهر 5 نأكت *> ىف تءذح امك ماللا تت ُُ اودع الكل هلص

 1 لك ناؤهل ثم نع نآ رقلا اناصااوةروس ) نوتَم تدع ع --1 "7 هيفو«ىتولاضخأىرتلارا
1 

 ري_-عنبف رخل نعد داو َ 1 6 . ١
 3 1 0 | 0 0 منع ءاوعخاا ل مهلا ناب لا 8 هَ يه مالك 9 ىلع ءالا املا كل 1

 ْْن زءدارشل للعدو داس ||

1 

 0 1 555 هلوقك اهرادهأونا فدح مت 0 را - اك ماللا فذح ىلع | ان هلاو ؟نامهعا ةجا ظقعلا ةزعالو نومعتلال نكاح 0 نوكيناىضتقب هناف ناطيش لكل ةفص ا

 1 ىغولا رضح اىرحازلا ادبماالا
 .ىنمضتلىلاب عاملا ةيدعتو ىنعملا رابتعاب لكلا ري_مكاو ركتم كلذ عاقحا ناف

 ا 2 اكسل ,ج-آ 5 روهيلع 0 هك مهعتعا عام البومو 4 قتل ةغلابم ِع ادصالا ىب_هم ٍ

 0 وة دي دبلاةععسو

 نأ هتيدخ ىلاو هةتدح

 كار ,دالادبش هيف مال ||[

 مهفارشاوأ ةكئالملا ىلعالا' الملاو ما املا تلطتوهو همنا نم ديد_كتلاب صفح 1

 هدوعص اودصقاذا ءاعسأ| : تااوحن م # بناح لكن ه ف نومربو # نوفذشو #8 |

 ناحوأ نايراتةّتم فدقلاو هنالردصموا درطلاوهو روح دالىا ةلع 0 اروحد ُِظ ا

 | مفلاب ةءارقلا هبوشو هيدرطيام وهو ردد عع ءايلا هنع عوزتموا نيرو> دم ىمكب

 ءادصألا كن 8 ىلا ىدعملاو 6

 (ىلعالا الملا ىلا) كلا ردالا عم

 نونكسي ينالةكئالملا ىأ
 ناو نالاو تاوعل

 منال لفسالا الملا م
 ولدوا الا 2

 لك نه)بهشلاب نومر

 بئاوج ممجن م ) 8

 ©« باذع ماو ارو> داندقىا هلقفصوا لوبقااك اردصمنوكينااضيالمتحب وهو

 | فطخ نمالا ه رخآلا باذعوهو ديدشو مئاد بصاو # رخآ باذع ىا ا

 سالت+!دارهلاو سالتخالا فطخلاو هنهلدن نمو نوهعسواو نم ءانثتسا «ةفطخلا ||

 الأ 2 حوتفم ديدشتلاب كطل ”قرقو ةقطاغا فىع كلذلو ةقراسم ةكفالملا مالك

 رك باهشلاو عن ىنمع عبنا 86 باهش هعبتا 8 فاتخا امهلصاو اهرودكمو ا

 فاني مل مصنا نيمحم لعتشيف ريثالاىلا دعصي را هنانمليقامو ضقشاابكوك نأك |

 امندلا ءاعتلاانيز دقلو ىلاءتهإوق ىفالو كلفلا نم ضقن هنا ىلع لدام هيف سلاذا كلذ |

 لهال حابصم وهف ىلاءاا وللا ىف لص رين لكن اذ نيطا.شا اموحر اهانلوحو عاصع ١

 م ثراحلا ريصينا دعربالو |يصطس ىلع هن كى هنا ثيح نم ءا اسال د ةطشزو ضر 1

 او دنع ة هج ىأن نم ءاوسلا

 لوعقم (اروحد)قاز حا

 روح دلإ نوفدّشو يأ هأ

 3 رود دم رادرطلا وعي

 فذقلا نالوأ لالا ىلع
 ىنمملا ف نايرا 2 د رظ !او

 ادكداأ دور ردح د ل ةدياكف

 كلذنا ىورامو ميسا كلفلا برقىلا دمصال نيطا.ثالاجر تاقوالا ضعبقرك ذ ١

 ل هعوقو 0 لا لد 8 2 نأ ملمس اك ةالصلا هيلع ىنلا دالبعإ ثدو ا

 دعاصلا تبدصل نك نكل هب قرت توا مح ريف هب ىذأت مودحرملا كك فاتحاو ارو>د | ٍ

١ 
 '

 ) باو بادع معأو 8

 ممناىأ بوصولا نه ماد

 بهشلاب نوهوج سا.ندلا ف

 | نال امال را ةهئع نوءدنربال كلذلو ةئفسلا بكار ج وملاك بي صيالدقو 5 07 0

 نيطايشلا نا كلذ وءاعسلا ناكس مهنالةبت كلو هك ذلملا ( ىلا ىنعي # ىلعالا ةلملاىلا ا ظ

 3 3 0 ل 0 5 نومهويو سنالامههاي ا دك الملامالك اوممءاعر 9 سلا برق ىل كتر ١

 9 4 نوفدشو 0 ىلاعتهلوةوهو تيشا وذو كلذ ركل مه و تيفأا نولعي * مرا كلد ١

 3 ءو ددسن ى 1 «ارو>د 0 ءاوسل اقانآ ٠ كم » بناح لكل نم امنومرب ىا ا

 0 »4 ةقطد ١ نمالا وب مادعأ 4 بصاو تاذع مهأذ 1 هةكفذلملا تال ا

 تاب 9 10 ىأ# دمبتنؤطتكل الملا مدلك م ةملكلا نب ا

 ع معا د بادعلاخ ,ماعون

 ١ الا )ىف نم 10 م

 نم لد عفرلا

 0 ل ىأ ار َق تي كش 0 2
 0 بام 0 عرس نال 2 يا باي[ قطط طخ) ىذا .ثلاالا نيطاشلا ا

 (ةفطلا ف طخ ءالا) رانا اشو مويا, مناد 00 ىو ا دال موك اقساو ماسلا ءنورحد( اروح | ١س
 بابشه سات )ةكئالملا مالك ىلا اماقساتسارةسار ا ١



 3 ءزن) ىندالاثينأت م © ىبرقلا (امندلاءا_هكاانءزانا ) ةهح ب رخااو3 هج ق رسشمل اف ةهجلاه.دارأهنافبرغملا وقرعشملا

 ةنيزئ ايندلا امس اني ز نا ملا وة زلا ه4 5١١ ز»-نملدبلا/ نورششعااوثااثلاءزحلا ١ ىلعةزج و صفح (بكاوكلا

 ركبنا بك اوكا
 واذ:تزب لح ن 0 لديلا

 ةله ربع ام ىلع هندحوو ميكحلا ع اصلا دود-و ىلع لبلد ريع ناكما مه لكك

 اهنا ىلع لديةدايءلالاعفالوانت امهئيامو فود عرب واناب ربخو 0 0 ل يا راتالل :| لع لديفدايعلالاءف الوان, امهنييامو فود ربخ و اناث ريخ وا دحاو نه لدن ب |

 نوتسوةئاكالثىهو 8 نمثلا ىراثم وانك وكلا و راشملاو هقلخ نم 0
 1 ١ ١ ١ 1 2 ا لوعثملا ق أونم ”ندضملا

 نأ عم هرك د ىتأك ١ كلذلو براغملا فاتن م دحاوىف موب لك قرشت | 1 ا ع

 0003 0 ٠ ندد هتاماعا ليقاموةسسبلابف علباو هزدقلا لكلذا يورستلا ب لح ا 1 هع ملي 2 ظ ١ 12 ل ا ذم ملول مصياعا نوناكو ةئاماما ليقاموةمعتلاىفغلباو ةردقلا ىلعلدا ق ا 0
 24 2 وااو 0 كارا ةنزي# بك اوكلا ةنيزب ل مكم ىبرقلا # ايندلا ءامسلا انيزانا و لاقتنالا تاتوا تا

 نيو صفحو بو-ةعيو ةزج ةءارق هل_ضعيو ناسلل ةفاضالاو ةكاوكلا ىه 0 اوكلا 0 3

 ردصم تءاح ةقيللاك امءا تا لوعنملاىلا ردضملا ا تتااوكلا اا 0

 بك اوكلااهنيز نابوالصالا ىلع بصنلاو نيوثتلاب ركبىبا ةءارق هديثيو ةبسنلاك تنوافا لاس

 تاراسسلانه ردقلا ادعامو ةنماثلا ةركلاىف تباوئازوكرو لعافاا ىلا. هِتفاّضاىلع اهسشأ و سل ما

 ضرالا لها ناذ كلذفف حدش. مل ققحتزا ايندلا ءامسلانيبواهنيب ةطسواملا تسلاىف 1 ىك اوكلا ةننزن هلصأو
 | «اظفحو هةفاتع لاكش قرزالااهصطسىلعةثل الَمةقرشم رهاوك اهرساب اهنورب ١ (لفو) ركيوأ ةءارق
 ةنزبك اوكلا انقلخان لاو د 50000 هلعفراهطاب بوصن» ا ىللاوأل يملا لع ل2

 نوعمسال# بهشلا ىبريةعاطلا نم جراخ © درامناطيش لكن» ف اظذحو ءامدال ةنيز بك اوكلا انقلخانا

 دل ناف نزاثملا كلذكو اقرشم قودسو ةتاكئالث قراملا ىدسلا لاق ابعد, ||: تيطاشلانماظفح وءاذخ“
 1 امندلاءامسل اني زدقل و لاقاك

 امو> راهانلم>و حااصع

 لدعملالمفلاوأ نيطاشلل
 اظفحو ل5 هناكردقم

 اهاشضز ناطبش لك ند

 اهانظفح ءانسنو أنك اوكلاب
 اطبم-ثلك نم 0 اظفمح

 ةءاطلا نه جراخ ( درام

 ) نودعشمال ( ىنريوكلاو

 ىنءن ىفهنآل ناطيش لكل

 ىق زا نودست قاطاشلا

 8 نوم هالصور 9 ىبأريغ

 ةنيزلا ةياغرظن قرزأ عطس ىلع ةئا“التم ةقادحو عادلا لا بكاوكلا هذه ىأرو || مىسإ باط# عمتنلاو
 نومرب تاعدرعم ناط.ش ل كر م أ عس مسل |ىطظذح 0 0 5 اهنا ناطيش 0 نم اظفح وو ا 0 0

| 
 وعمال 8# بهشلا

 بررخآ عضومىف لاق دق تلق نانءبرغمىف برغتو :قرشمىف موب لك علطت
 0 م نيب عملا هحو فيكف برغملاو قرشملا بر لاقو نيبرغملا برو نيةرشملا

 دا ا عقلا اهيف علطت ىتلا ةهجلا برغملاو قرثملاب دار أ تلقءتايآلا

 ءاتشاا برغمو فصلا برغم سبرغملابو ءاتبثلا قرشمو فصلا قرششم نيةرشملاب |

 سمثلا هيلع هيلع تقرش ل لك ليقو ىدسلال وق ن رسل ا قراشملابو

 دل اركلا نراشم: دارأ كيقو نرتقوهف هيلع تيرغوطوع لكو ق3 موت

 ىلا. تاؤنسلا ىندا ىو ضرالا لت ىلا ىمي ( ايندلاءامسلا احزان ) ىلاعت هلت
 رؤوسلاو ءوغلانال نك اوكلا ءوضب سانع نا لاق ( تكاوكلاةشزت) ضرالا

 ةديدش تناكل ءامسلاىف بك اوكلا هذه لص ملولو اهلك او تافصلا نسحا نم

 لكك لكشااو ةنلتخلاو ةيساتملا اهلاكشا اهنيز لشو سس عا بورءعدنع ةلظلا

 ا : ءا_عسلاىل | ةملظملا ةلءالاىف ر ,ظناذا ن ءاسنالا نأ كقو اهربغو شعن تانو ءاز َ
038 

 نوكي نا ىو عجل

 4 ل ( (اظفح وت 201110 تن 51 0 وكلاةنزن 14 0 الا ) رس 0 اهسلاانز رانا د فعلا وءاتشلا قراشم

 اوميسال يل (نودعسإال) ديدشد رم( رامناطيش 1 موعأاب تظف> لوشن



 - تارحاازلاة الصلاى اهما دقأ تاذاصلا مهسوفنب وأ ةكتالا !ف ئاوطب ىلاهتو دناعس مسقأ(ارك"ذ تايلاتانارحز 2 لا رجا

 دوعسم نباو سايعنبا ل يكل نا تايلاتلاف ماهل الاب ىصاعملا نع وأاق وس ناحل
 تأ رااتلاف حتاصن !اوظعاو 17 0 ارحاز لاق تاواضلا اكو دعمت ىف [همادقأ كا اصاالاه ءأأ ازعل | سوفنب وأد ها

 ركذلا ولتتو د اهلل ل 55 و زو فوفصلا فصن ىلا هللا لد اولا سوقنتوأ هعئارش تاسراكلاَف هللا تايآ ظ

 تافصاا سارت ىل اع لد م كاقا صلاو ةزوطاو ءافلاوا مل 1 - 1 كلذكو ا افصو كلذ عم

 ةوهو اهربعو ةلزنملا

 داوألا مدملع ضرش : اهراتعاب بنامصىلع'

 ريكو أهلاي ىصاعملا نع سائلاوا اق هد رومألا ا 4 .لفسلاو ةيولعلا مارحالا

 رهاوجلاو اهلةربدملا حاورالاو ةصوصرملا فوفصلاك ةئرملا مارحالا مئاوطبوا
 ءاذعلا سوفنيوا نورتشاال راهنلاو ليللا نوحم-؛ سدقلا راحىف ةقرغتسملا ةيسدقلا

 تااوذلا فالتخالفغطعءلاو ودعا ةزرايم هنع

 بعلو مناةلاذ اصلا» ثراعتل ةيابز فهلاي 1

 ةضافا ةوالتااوريخلا لوبقىلا ةقاسالاوارشاان ء عنملابلرمكت رحزلاو لاك فصلا ناف

 فرط نماماذ امراقتل اهيلي اهف تآاتلا ةزجو ورعوبا داو ىكعلاب اذهو رخأتملا
 هب مسقملا مظعت هيف:داغااو مسقلل باوج © دحا او مكهلانا وف ايانثلالوصاو فاسللا
 بر # ىلاعت هلوقبف هقيقحتاماو مهمالكف فولأملا 5 ىلع هيلع مسسقملا دكأتو

 مسو هيلع هللا لص هللا لؤجر لاقاف زف ناراح# نع (م) ةالصال ايندلاىف قلخلا
 ممر دنع ةكئالملا فصتاك نوفصتالأ

 هداج مقأ اناو دحاول مكهلا نا ءايشالا هذه ىلاعت دنا نفاذ ادحاو اهلا ةهلآلا

 رداقلا كلاملا هنأ ىنعي * امهنبامو ضرالاو تاوملابر 8 ىلاعت لاقفدسفن فصو

 ىفتك اف ب رزغلاو 3 رأ لبق « قرا ثلابرو وف هلوقو 86 كيرشلا نع هدا

 هل مال 0 5 ةكنالملاب مقا «اركذ تاما كافا رحز 0 رحازلاف |

 : نيرحاز ل هللا عال نب راظتنم ةهلالا

 ١١ هللاتإيآ نيلات/| ٌتاصنلاو ججحلاب قوسفااورفكلا نع. نب رجازلا تادابعلا ىف نيفاصلا
 | يلغي ال للارك ذنيلاتلاودعلاو لينا ني رجا زلا داهْلا ىفنيفاصلاةازغا!اسوفن و ادعئارشو أ[

 | هلوقك دوحولا:رتاءافلاو تافصلاوا

 || هحولا ىلع اهماظتناو اهدوحو ناذ # قراشملابرو انهت امو ضرالاو تارع لا

 فرغم ”برثتو انه 2 ا ا

 ْ لاق مر دنع ةكنالملا فصنت فيكو انلق

 | ةكتالملا مهلسيقو دواد ىلأ ظفل فصلا ىف 0 فوفصلا نومت
 | تافاصلاب دار رأ ليقو ديرب اع ىلاعت هللا ءاهسمأي ىح ةفقاو ءاوهلا انمخأ نعت

 | نامعبسلا "رز دكتذلملا ىنمي © ارز تارجازلاف ف ءاوهلافاتعجأ فصت ريطلا
 ْ « اركذ تايلاثلذ زط عبقلانع رخرتو نم: نأ رثلا .رخاوزر قه لبقو هفوشو

 ْ هللا مسقأ مدق ق هلك اذهو نآرقلا ءارق مهلبقو ىلاعت هتلارك ذ نولتي ةكئالملا ىنمي

 || تانلاتلاو تارحازلاو تافاصلابرو هربدقت راض اه يف لّقو ءايشالا هذه لحو نع
 ا لمجأ اولاق ةكم رافك نا 1 لا نا © ىلاعت هاوق ها باوحو

 فوفصك اقوفص ماىسلا ١ م 1

 ْ من مهلوقىف ما ةد.ع ىلع درلاو اهنا سمع لاكو اجاوذ فرش ىلع هسنتلل ءايشالا

 لضفلا دمت لضطافتلا ىف ٍَق

 ةوالتلل مترحزا مث فصال

 مسقلاباوجو سكماا ىلعوأ
 وه لبق (دحاول, <اانا) هلاماوا واو هنايش الع هسدق ايالحو هللا تانآ نيلاتلا مهل ضرعتلان ع نيطابشلاوا ْ إ

 لجأ مهلوق باوج

 اراها اهلا, ةقيلألا

 (ضرالاو تاومسلا بر)
 م دعب ريح

0 ٠. 

 بروه ىأ فودحم

 (قراشملابرو امهنيامو) ا

 2 8. ْ ىلع مدنا لضفل هناريغ نر سصقملافني ةملامّلا جسر مالسلاوةالصلا هيلع هلوقك ةبترلاوا

 ىهو سهل ماالعم سا

 اتزشم نوتسو ةئاعالث

 قرشت نراغملا كلذكو ْ

 قرسشم ىفمون لك سعت

 دحاو فب رغتالوعلطنالو

 نيقرماملابر امأو نيمو

 هاد هاذ ؛نييرثملا برو

 ءاتشلاو ف.صلا قرشم
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 براماواعبب ردعو

 ىف نيذلا ةكمالم ابها مسقا

 ةال_صلا ق ني_مؤملا

 مسقا (ارجز تارجازلاف)
 نورجزب نيذلا ةكئالملاب

 نا )نكرقلاةأرقب مسقالاقيو باتكلاةأرق 5 ةكلاللا مقا ( ( سمه «ة اخ و اق ) (اركذتايلاتلاو)هنوفلؤيو باحعملا
 هلا ناك اذدهلو كي رشالو دلوالب ( دحاول مكهلا

 (قراشملابرو )بئاجملاو قئالخلانم ( امهنبامو)ضرالاو تا وعلا قلاخ

 (ضرالاوتاوملابر) كب رشالو داو الب دحا ولكم لغأاي كهلا نا



 اءيعأ ىهو اهلثم 0 0 0 20 1 ريخو 3 1 ذرلا امأ ول لع فاطع ىلع را ع

 . 00 نوارشملا هيدفصو ه4 5 تلا مث هءزنت ؛ نورشءااوكلاثلاهزجلا و ( ناع-ف)ن وكف نكهللوش نأ

 : اواقام 4-.ف اولوق نا

 لك توكل هدا ىذلا (

 2 بأ )0

 ةغااممللءاتلاوواولا ةدايزو

 ”ىش كت تالاباوه ىذ

 نوداعت (نوهحرت هللاو)

 ا م خطبا عغاطملا ناي هي هنردق ريثأتل .لتقوعت ثدحم ىا نوكيوهف |

 أ ةهبشلا ةداملاهطق هلآ لامعتساو لع ةلواْ عملا راقتفاو فقوبو عانتما ريع نم قو |

 5 لوش ىلعافطع قاسكلاو صاع نبا هيصنو قلخلا ةردقىلع ىلاعت هللاةردق ساقوهو |

 هيف اولاقاع بيمعتومهل اوبرضاع هلديزنت © ”ىش لك توكلم هدب ىذلا ناحمسف و |
 ديعوو دعو ©« نو_ءجرت هيلاو » ”ىت لك ىلع ارداق هلك كامكلام هنوكي الطعم |
 تنك امهنع هللا ىذر سايع نبا نعو « ءاتلا عفب بوقعي ًارقو سب ركللاو نير مال |

 ةالصلا ه_لعهنعوع ةيآآلا هدهل هنا اذاف هبت صخ فيك سي لضفىف ىورام مءاال

 + هل "22 كلادجو اهديزن انهأرق ند سي نآرقلا باقو ابلق “ ىث لكل نا مال لاو

 نوعجرت توفالب توملادعب
 ةذاصلا هيلع لاقهبومتءي

 املق ىث لكل نا مالسلاو

 نه سس نآرقلا باق ناو

 هللادجو اهديرب نينا
 رجالا نم ىطعأ وهلهللا رفغ
 نينا نا رقلا "ارق اعك

 هءلزت اذا هدتع يلا اه اعاوت 0 0 ملأ ًارق اع اكرجالان ا ىطعاو ل

 نولصي افوفص هندي ليد نوموش كالما ةرشعاهنم فرح لك لزت 15 توملا كلم ٍ

 هئفدزودهةيوهءاعنواصيو هتزانح نوعشو هلسعغ نودهشيو هلنورفغتسيو هيلع
 / : هيمد ىدح هور توملا ثكلم ضب م توملا تا وهو ا 1ماعاو

 ا ا ثكعو نايروهو هحور ضيقيف ه-شارف ىلعوهو اءرشي ةنطلانم هءرششب ناوضر ْ

 نايروهو ةنجلا لدي ىتح ءايبالا ضايح نم ضودىلا جاتحيالو نايروهو هربقف

 | مد نونامثو ناتثوا ىدحاو ةئاماهما وةيكم تافاصلا ةروس جد

 4-5 2 را عل | مجسم :-_

 امص تافاصلاو و

 | هففرصتملاو ؛ىد لك كلام وه ىأ ©« 'ىش لك نوكلم هدس ىذلاناحسف ه

 4-5 ةئام ىهو ةكم ىهو تافاصلاو ةروس ريسفت عه

 مد ةثالثو ةلكن وتسو ةئاعامتوةنا نوامو ناتتاو يجد

 م56 افرح نورشعو ةتسو ةئاعاعو فالا زد

 ' فوفصكنوفصي ةكئالملا رهسابعنبا لاق 4 افص تافاصلاو ف لجونع هلوق # |

 هيلع لاق و» ةسعنب رشعو

 ماما نس ازرق اسلا
 هيلعلاقو هل تدضق هت امس

 ناك نا اهأرقنم مالسلا
 ناك ناو هللادء.شا اًئاِح

 ناكناوهللاءاورا نامظ
 ناك ناو هللادسلا انايرع

 نك ناو هتلادس ما

 ناكناو هللاهنآ اش وتم

 ناك ناو هتلاءانغأ اريقف
 ناوهللادح رخأ نوسلا ىف

 ناو :هللادبشلخ ا الا
 ناو هللاءاد_هالاض ناك

 هند هللا ىذق ان ودم ناك

 © قالا ) تاناصلاوةروس ]وح رعأهللاوةجاح لك هلى ضقنو هوس لك دهنع عفدت ةيضاقلاوةءفادلا ىعدتو هنا زخ نم

 افصتافاصلاو ) ©« مد رلانجرلا هللامسب 8 سكب ةيآ نوناكأو ناتثئاوأىدحاو ةئام ىهو ةكم

 ' عت تولاش ( و2 رتدللاو) "يع لك قلخو شا تا وشل ( ”ىشن لك توكذم هدب ىذلا )هسفن هزت (ناعسف)

 بوةئاع امان الكو نوناكو.ىدحا وةئاماجابآ ةيكماهلكى موتافاسلا افرك كيل و.سلا نمو يح مكلاعأب
 اهفورحونوت

 (افص تافصلاو )ىلاءتدلوقىف سابعنب!نعمدانسابو# ميحرلا نجسرلاهللا مبو» 4 نورسشعو ةعستوةئاعاعو فالآ ةئالل



 ىذلا) ناكاك هدير د23 رهااوربلاف 2 ةرغ ناو ءازحأ هلع لاخذ 0م قوم (قلخ لكبوهو ) ءادنب

 رجمشلانمراسلا حادقلا هقلخ عئادب نمرك ذمث نوحدقت ( نودقو هل رضخالار جملا نم مكألج

 مهلاثمأىف و رافعلاو خرملانم اهي و سعالا هبىروت ىتاادانزلا ىهو هءاهافطناو ءاملا رادتلاةداضم عمرضخالا

 رج رافعلاوىرولاعيرس رم 4 سب ةروس ١) خرملا نال هت 50. ريح رافدلاو خرملادسعتساو ران رمش لكىف
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 لجحرلاعطقب رانلاهنمح دقت | د مس ل تع ول ع 56 ووو
 4 نيكاو لال هنينصغامهنه | 77 5 ليما 4 م ودا وو و» اعاذإ ةمز 1 , 3 . 2 تاق | هصاشقن ها اع مخمل حتت | اذإ دوه ذالإ 0

 راق ناوارضخ امهو ١

 | قيرطو اهمتاومو اهاوصفو اهلوصا ةددبتملا ةتفتملا صاختشالا ءازجا اعف اهقلخ |

 هلق ب الا اهونف تناك ىتاا ىوقلاو ضارىعالا ةداعاو 30 طع ىلع ضءبىلا اهضعب مب اهدا 1

 ا حو راقنلا قعر خسر | داقملاو حرم © ريضخألا ربكم نع 000 يلا ايا تاس
 هللانذإب رانلا حدقنتف أ رانلا حدقنتف الات رطقينا وأ 0 رافعلا ىلع خرملا قدما نإب 4 ران ©
 000 رانلا ثادح | ىلع ردقنف للا اهناف نو هال « نودقوت مما أذا 0

 0 رش نر ا ةضاضفلا ةداعاىلعردقا ناك هتيفيكباهل ةداضملا ةيئاملا نم هيفامعم رضخالا رشا نم

 بالا الآ رانلا اهو | اهنم نؤااف هلوقك ىنمملا ىلع ءارضخلا رمشلا نم ”ىرقو ىلبو سييفاضغ ناك اهف
 ردق ن ف باشا قدلا ةلصمل امهنأش مظعوامههرجربك عم « ضرالاو تاومسلا قاخ ىذلا سيلوأ © نوطبلا
 رانلاو هملا عيج ىلع | لوداىف مهلثموا امهيلاةفاضالاب ةراقحلاو رغصلا ىف# مهلثم قاخينا ىلع رداقب »

 ةققاعملا لعردق رعشلا ىف | دعبام ريرقتل هللانمباوج © ىلب » ردقن بوقءينعو دامملاوهو اهتافصو تاذلا
 ىف ةابطاو توملا نيب | تامولعملاو تاو ديك 4 اءلا قال اوهو # ءاوس باوجال هنابرعشم ىفتلا
 ندضلادح ا ءارحاورشبلا | ١ هيلا | *# نوكيف 88 نوكت ىا * ن 39 لوشنا أيشدارأ اذا » هيأشاعا « 2

 لهسا.بيقتلابرخ الا ىلع | همظاعتنالو 0-0 رعبىأ < ميلع © ةداءالاوءادشالا نمىأ# قلخلكبوهو

 ةلئاعم عل انم لقملا ىف | نبا لاق « ارانرضخالا رجلا نم 0 لمح .ىذلا ه.دامملاو أدبملا قلخ رع يش

 ىلع رضخالاو بيرت ١ ىرخالاوةمجملا ءاملاوءارلاب خرملا امهادحال لاقي نان رجح امهامهنع هللاوضر سابع
 ا يرتد طفلا نار رتل يلا عطقراتلا دارأ نفةلمهملا نيملابرافملا
 0000 0 | برعلا لوقت ىلاعت هللانذإب رانلا امهنم جرحت رافعلا ىلع خرملا قحمدق ءاملا امهنه رطق

 تاو تلا قلخ لكعاأ 3 5
 5 ملظع عم ضرالاو ] رثك أن 00 !!نيتاه. نا كلذو اهم رثكتسا ىأر ا كف

 ىلاثالا قلخ لع رهف | نوَحدَع ىأ « نودقوتهنم مت أاذافو# بانملاال'ران رم لكى ف ءامكلالاقو ارانر حملا
 ' ىلاعت لاقف ناسنالا قاخ نم مظعأ وه امرك ذ مث رجلا كلذنم رانلا نودكرلا

 وه ىأ « ىلب مهلثم قلخم نأ ىلع رداقب ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا سيلوأ »
 ىأ 4 ماعلا © قاخ دعب اقلخ قلخم ىنع « قالخلا وهو # كلذ ىلع رداقلا

 | هللوقنا » هنيوكتو 'ىث ثادحا 6 « أش دارأ اذاءسعأ اعا  قاخام عم
 ةلاعال دجوبو ثدحعن ىأ 4« نوكيف # فقوتريغنم هنوكي ىأ © نك
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 سلوا ( هلو ردقا

 ضرالاو تاوم-لا قاخ ىذلا
 ) مهلثم قلمي نأ ىلع رداق

 ىلا ةفاضالاب رغف_طصلاىف

 تاقواخلا ريثكلا ( قالا وهو ) كلذىلع رداق وه ىلب لق ىأ( ىل<) هب سيلو ًاديملللّثه داعملا نال مه داي

 ثادعف ( نوكف ) هنوكينأ (' نك ه1 لوش نا اكداراذا ) هلابك («ساانعا) تابواكلا ريثكأ (مين)

 (نودقوتهنم) ةكم له أي( من (تااذان)تاذملا 00 اوعخإلاو يشل | نم مكل لعج ىذلا مب ءلع) ”ىش لكق لي( قاخ لكبوهو)

 اي ع ب ميل امر ى مي (قاخمن العن ,داش صرالاو تاووعلاق اح 0 دلو (ر انلادنم نوحدش

 ةعاسااماق(نو' فرك هللوقنأ) )ثلا نزكف تنل ا ذركي نأ كيا اذا ) ايشدارأ اذا ( ثعبلا ف(هسمأاعا ميلملا )ثعءابلا



 اريهظ نركت الف هاوق ىفإك كاد هه زحل اناا 5 مزح نع ئهتلاو مه: العو مه رمسل ىلاعت هلع لع نزحلا

 هس هتف لهحوانلاب امظءاذ أن يح فاخ ن. ىأىف لز'ورخآ اهلاهللا عم عدمالو نيك رمشملانهن.وكستالو نيرفاكلل

 ١ ناسنالاريملوأ ) مثه-ج كلخديو كمبو معن ملح و هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاسقف مرامدعب اذه يح هللاىرت أدحايلوقبو

 / ةناهم ىلع يف اطول نب (نيهمصخوه اذاؤ زةسادلاةانق وهىذلا ل لح الا نهةحراخةرذم ( ةفطن نمءانقلخانا

 تمرامدعب ترملاءابحاىلعهتردق ه7 زؤؤ- ركتو هبر ؛ نورسشعلاو كلاثلاءزجلا ١) ةمكاحنىدصت هلوأةءان دو هلسأ

 لا ةئاشخ نكي مثدماظع

 وهو هيدقصلاو هلفمصو

 ةيناث ةيلست © نيبه مصخوم اذاف ةفطننم انقلخانا ناسنالارب ملوأ  زاح لدعتلا
 ا

ْ 

 هنمسع ثيح هراكتال خبلب ميبقت هيفو رشا مهراكتا ىلا ةيسنلاب هنولوشام نوهت ظ

 هتقلخءدب ىف هلام نوهاوهام ىلعةردقلا دوه ةافانمو انيب ةموصخلاقاطارفا هلعحو |
 امركم اش رش هنهماو ”ىش سخانم هقلخ ىهو اهيلع دءزمال ىتلا ةمعنلا ةلبا_ةمو

 أ هحفشلاب مظعب سو هيلع هللاىلص ىلا ىلا فلخنب ىبازا ىور بيذكتلاو قوقملاب

 تاوم نمءءاشنا ركنوهو

 برضو)ةراكملاةيافوهو

 | مظعلا هتف ( الثمانل

 ءامحا نم تن وهف

 ىلإ! فاضد ديفا مظعلا

 أ قيطنم ريم انمهه ءام ناك امدعبوه اذا نيم مصخوه اذاو ىعم لدقو تلزنف رانلا ا

 ا انةلح 0 هقاوح ىو و هنعاوزاع زوعلاب هقص وب هقلحي ههدشلو قوما هايد اىلع
 ةاءاما انقل 1 5
 ماظعلا نم ليام ميهرلاو هلأ دعي دسم هانا اركم » 63 مو ماظعلا يهم نهلاق 0 ءايأ 1 0

 نم لوعفم ىنغعوا ثنؤيمل كلذلو ةبلئلاباعما راص”ىشلا مرنم لعافىنمع لفهلماو | 1 مدل < يدل

 | اهيسحنلق 8 ءاضعالا رئاسك هيفتوملا رثؤيف ةايحوذ مظعلانا ىلع لباد هيفو هتممر
 ٠ ةيلباقلا ىفاهلاح ىلع ةداملاو هيفريغتلا عانتمال تناك اك هتردق ناذ## ةسعلوااهأشناىذلا 1

 ْ : 3 عقو دقوشن وب ملادهلو
 ةسيسخةردق ةفطن نم ىأ # ةفطن نمءانقلخ انا ناسنالارب ملوأ © ىلاعت هلوق #

 ليج نم بهلاىنمملاو ةهوصخلا نيب لطابلاب لدح ىأ © نيبه ميصخ وه اذان
 '' ءراكتا ىف ةتلداحل زربيو رابجلا ةيصاخل ىدصتبن فنك هلأ ةناهم عم مساخ ا أذه

 تشر نمو ثنؤملا ربخ
 لوّشو ماظعلا ىف ةاسحلا

 | ىبأىف تازا ةموصخلا عدو ةرذق ةفطن نه هناو هقلخ هد,ىف ركفتال فيكو ثعبلا 0 585 1 56 1 1 00 1 ناداددع ةتمملا ماظعنا

 | هتتففلبومردق مظعب انأو ثعبلا راكنا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مصاخ ىلا فاخنبا
 ا رانلا كلخ ديو كثعس و 1 -وه لع هللا لص ىنا|لاقف مرام دعب | ده هتلأ يح ىرت |لاقوءدر ْ

 | يم نملاق#.سأءدب ىأ « هقاخ ىدنوالثمان برضو  تايآآلاءذه ىلاعتهقلا لزناف

 | نيح ىلابلامظءلاب ثعبلا راكتا ىف الثمان برضو ىنمملاو ةيلاب ىأ © مير ىهو ماظعاا |

 | ةفطن نم قول هلاو هقلخ لوأ ىنوهيم ىلاعت هللازا لوقب نع بحمأو هدس هتف |

 اهقلخ أدتباو ةسم لوأ اهقلخ ىأ « ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا امدح لق ٠

 لبقنم اهيف رؤي توملا
 هدب ث دشتي اهل ةارلا نا

 ةرهاط اندنع نع ةيآلا

 ناليصءلاو رءئاااذكو

 رثؤي الف اهلحمال ةايحلا
 ءامخاي دارملاو ثتوملاا<.ف

 امىلااهدر ةيآلا ىف ماظعلا

 ( وهو ) 2 ىأ (ةرم لوأ ) اهقلخ ( اهاشنأ ىذلا اهحملق ) ساسح ىجنديىفةبطر ةضغ هيلعتناك
 لدح لحر ( ميصخ وه اذاف 0 ةقيعض ةئدتم ) ةفطن نه ءانقلخاب | ( فاخ نىأ ري ملوأ ( ناسنالارب موأ) ةوادملا

 يحي نم لاق ) لوالاهقلخ ركذ كرت ( هقلخ ىسنو ) ماظعااب الثمان صو (الثمان برضو ) لادحلا رهاظ(نيره) لطابلاب

 ةفطنلا نم(ةىعلوأ ) اهقلخ(اهأشن أىذلاامبحم ) دمعاي هلل (لق)ة يلا, بارت ( ميهرىهو ماظعلا



 وهوبرمشم مجوهونبالانم(براشمو)كلذريغو رايوالاودوللا نه (عفانم اهف,ماو)اهخاولكأ,و اهرهظاوكريا م
 لعل ىأ (نورصنب مهاعلةهل آهللانودنم اوذختاو ) منال 1 هلا ( نوركش الفأ ) تارا برشلا عض

 ناقكلا ىأ ( مهل مهو )ممدباع رصن ( 22 ل ع ( نوءيطتسيال ) سمعا ممزحاذا مهرصنت مهمادنصأ

 و مهل اوعفشو هللاذن :ءم_هو رصنيأ مهوذذتاوأ مه ع نوبدو مومدخ ( نو رض )ةعم 2و ناو ) دنح ( مانصالا

 كنز الف) رانلادوقو نولعح مهنال ممادما نورضحم مهانودعمدنجةمايقلا مون مهثيحاومهوتام فالخ ىلعممالا

 هلاح ةروص هسفن ىق رضع“ و دنعولا اذه ىلستي نا كلم ف هيلع ,هوزاحماناو (نونلعيامو) مموادع ند ) نوزشساك

 لعن ناً ارق نمنا معز نمو 04 سبي ةرودس نزحاهقهربالو مولا هلع - قل ١و مشقن قح ةرخالاو مهلاحو

 نيللا نم » نر 1 فاوسالاو اكل 0 عقانم اهل مهو و 0

 أ اهادقاح الولذا كلذ هللا من © نور يال طر ,دصملاوا عضوملا ىءع برم 2

 ْ ١ هللانودنم اوذخئاو# ةمهلا مفانملا هذه ليصىلا لسوتلا نكماامل اهايا هللذت
 ووصلوا | ةرحانا ناو ةرهابلا ةردشا كتان اورام دب ةداسبلا اركز 6 ل ةيكاوعو لقا 0 0 7 - ا 8-5 ل
 لور ةيفتدلعو مالك 3 ومالانم مهزحامم مهو رصنينا هاجر © نورصنب مهاعل © ادرفتملا هنا اولعو

 | دنح 2 مه:هل ال 0 مهل مهو مه رم نوءيطتسال 00 مهنال سكحمااب سصعالاو

 ١ ©« كنز الف هرانلا ىف مهرثا نورضحموا مهنع بذلاو مهظفل نودعم © نورضحم

 دا 2 و يناثلا متفو | كيفوا كرششلاو داحلالاب هللاف © مهلوق #8 نزحانم هايل امضي ”ىرقو كنمجالف

 ناد لءاهئامهالكوامهلع ااا كلذ ىنكو هلع مه زا“ » نونلفاتو نورنا لمتانا 2 نيدمتلاو كنردتكتلاب

 نمالدبحوتفملاناكناثلق || مال فدح ىلع محشلابانا ىرقول كلذلو فانئتسالا ىلع ىهنلل لدعت وهو هبىل_
 كنزالف ل.ةهناك مهاوق || « براشءوئاهلسنواهدواحواهراعش ا واهرابوأو اهفاوصأ نم ىأ# عفاتماهف مهل د
 نونلعيام وذ شله ملا ١ مانصالا ىنمي 6# ةهلآ هللا نود نما وذا رع 'لاهذه بر ىأ## نو ركشبالف أ طامابلأن 0 ظ

 5 ا هداسقف / # ره رصن نوعيطتسال#» طق كلذ نوكبلو هللا باذع نم همنتل ىأ نورصم مهلعأ ِ ْ

 مهيأ م هو هه باذعلا نم همهعنم و مه رمصت ىلعمانصالا ردن ال سابع نب | لاق
 0 3 .كآإ ١ تا *« نو رضحم دنح

 لو-ةال ةلوقم 5 2 ' اريخ مها ىوستال ىهو امدلاىف امورضو اهل نوبضفي مانصالا دند 7 رافكلا أ

 نرحلا 0 0 2 هللا نود نم دوبع» لكب ىلوإ ةرخ الاف 00 ليقو ارصن مل عب بطتسأالو

 0 0 0 4ك تالف و رادلا ف نورصع دنح ماك اسدلاوؤ هولا 0 هعامتأ ا

 00 7 مهرئامضيف َى أ « نورسيام لعل انا ه داب كب ذكتىف كم 0 مك لوق ىعلي |

 وداعا اهعا و يذالا نم مهتتسلاب نون امياملبقو مانصالا ةدامعنم م ىأ © نوناميامو بي دكا نم
 نا لصفتف كرد ىلع ق 1

 مكة وءفملا ىتعم ارد الو ترك اذا ل: ءاعتلا ىب_همرب دقتن لصفت كاك لدا ع ردم الو: 34 0-7

 نءمللسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىممنالا هف افلئاقلا كلذ بطخلا هيف .ظعام ىلع اهتانوأ [رساكم يردك نا

 ناوهتالص تدسفمفلاب

 اليخ ا دقف رفك هاننمدتعا
 فدح ىلعهلج نكع هال

 ديلا نا سو هيلع هللا ىلا

 ةفينحو ًأرمك كلةمعنلاو

 كلذمع لعق نم 2( 7 الفأ اب براشمو) اهسكوا 9 اج ىف( مفانم) ماعنالا ىف( مف ةكم لهال ىنعي(مهلو) نولكأ

 هللأ باذع نم نوعنع ) 8 ) امانصا ) ديل هللانود ن ما) ةكمر افك اودع( اوذختاو ) هباونمؤف

 (نو رمضحم دنح )مانصالا لطابلاب( م4 !)ةكم رافك ىنعي (مهو) مهنع هللا بادع منمةهل .ًالاعيطتسيال ) مهرصن نوءيطتسإال (



 :وبيراحلا ىف رق ىوامس باتك نآرق الا وهامو نآاوسنالا هب ظعوب هللانم ركذالا وهامىأ ( نيمنآرقو

 ىذلارعشلا نيبو هني مك ه١ ١ زز>- نيرادلازوفدءلمتلاو !نورشملاو تااثلازجلا ) هنوالت لانو تاديعتملا ىف

 1 : . 1 2 رطاعشلا تاره.
 هفقاملرششبلا مالك دل هنارهاظ دياعملا ف لش ىوامسباتكرا4 نيب نآرقوإلا هللا نه هع 0000 وه

 / ١ ا 00

 نباو عفان ةءارق هديؤبو سو هيلع هللاىلص لوسرلاوا نآرقلا ©« رذنيا  زاعالانم 0 ١
 هللاوءىف انمؤهوا تمملاكل ذاغلا ناذ ام“ القاع © اح ناكنم © ءاتلاب بوقعيو صاع ظ تب ىاشوؤ ١ 8 »2 ا 3-5 دمردم“

 © لوقلا قوه هن ةخملا هنأل هبرادنالا صيصخلو ناعالاب ةيدبالا ةا 1 ناف ىلاعت | ( اح ناك نم ) بوقعيو
 لفاغاأ نا ةاماتم ذاقاغ

 باقلاب الحف تدملاك

 ناكند « داب امى عيلتجسو رفكلا ىلع ٍنيرصملا © نب رفاكلا ىلع 5 تاذعلا ةلكسحتو

 اوربملوأ ٠ ةققحلاىف تاوما مهلمأت مدعو مم طوقسو ه ركب مان راعشا ا ايح

 رك ذو انريغ هلادحا ىلع رد ملو هثادخا انيلوتام # اندا ت 507 2 تح !
 ا ثادحالاب درفتلاو ضاصتخالا ىف ةغلابه ديفت ةراعتسا الإ لمعلا دانساو ىبنالا ( نير اكلا ىلع ) باذماا
 | < نوكل اماهل مهف وه عفاذملا ةرثكو ةرطفاا عئادب نم اهيفامل ركذلاباهصخ «# اماعنا © | ّ 1 ا نيذلا
 | لاقمهلاهاياانريعسب ايف فرصتلاو اهطبض نم نوك.*وا مهايا انكيلمت نوكلمت* 0 د ا )تاومالام 2

 ظ اف كارقلا نمأ؟ فلما الو 0 سبأ 3 0 ٠

 ْ 0 تارا كر 0 موك رو هءجليقوةبولحلاو ب واطلاك ا ) 0 اهل 1 (انيغ

 نولك ًايامىأ * نولك اياهنمو 5 مهلحال ا ىأ
 © نيبم نآرقو # هروح ىف لخد الو رعشلا ٍبيلاَسأ ىلع سيل هنالرعشب
 | باوثلا هتوالت لانو تاديءالاىف ىلحو بير ,احماىف أرق 00 ا تى ْ

 هني مكف مارحلاو لالا ناو ماكححالاو 1 3 نام هيفو تاحردلاو ا
 « رذنتل ظنييذاكلا ءارعشلا ليواق آو :نطانشلا تاومع نموه ىذلار مشل انيبو ا

 ارتاكلا نال ب لقلا# ىع انمؤم ىنعي # ايحن راك نم خل 1 0 اءلاب ”ىرقو دعابىأ ْ

 أ لع ا بحتو ىأ 6# لوقلا قو رككتالوردحألىدلا ت 6

 انيلوتىأ « ايديا تلعامم مهلانقلخانااوريموأ 2 لجو نعدلوق # نيرفاكلا
 هيدرفناذاىدساد_ه تلعلئاقلا لوك هلاشنا قدح ةثاعاربغ نس هلاتعادناب هقاخ

 ىتلاةرطفلا عئادبا كلذ لاقاعاو انتردقو انوش هانلع لةودحأ هبف دكراشي 1و
 اهلكءاشالا 0 وركا ذل ماعتألا صخاعا * اماعنأ © وهالا اهيلع ردقنال

 اهلمهف © ,عااج نذل كي لاك معنلا نال, هداحتاو ىلاعت هللاقلخ نم
 ليقو كالملا فرصتاهف نوفرصتن اهايا مهان 6 مهاحال لقاح رع ©« نوكلا

 نوكرطتم مهف هايااهانكلف

 نوصتخم كالملاف رصتاعف

 اهل مهف وأ ام عافتنالاب
 اهاتللذو) نو رهاق نوطباض

 مهاةداقنم اهانريصو ( مهل

 اهلع رد_ةناك نفالاو
 هريوست و ىلاهتهلمادنالول

 هناعس هلل'مزلااذهاو اهل

 هذهركشس كا
 ناحمح هلوقب عسب وةمعنلا

 هلاثك امواذهانل رع“ىذلا

 ) موك ام ( ليث رقم

 0-1 )لو هنمو نورهاق نوطياض اهأرهف هانعم امو ) بكحرام وهو
 06 ٍِع ع

 ارغن ,اريعيلا 000 ار كلمأ ء الا ا / حوصأ 1 1 اهانرحمس ىأ ( نولكأي

 نوردشال مدأ ىف جد نم ع رفان ة هيشدو ماعنالا م ملىنعملاو رب راعم ١١ سار 2 7 ضاالىا ٌ

 رك را هااثللذو 3 ىلاعت 00 ميسم ةألزم اها ناعيا اهطيض ىلع ا ا 0

 ا« نر اليو ط بالاول 7 ١00١|
 ةاائ اشف ِ ا 0

 مسسسسسسس سس سس ا سلا

 و )نونم ويالفةكم رافك (ن.رفاكلا لع) باذعلاو طخغلاب لوقلا بح (لوقلا قت و) لقعهل ناكن ه(ايح ناكنم )نآ رقلابإسو

 ناكف نكيانش ر دش مهلانقلخ امم اكن تاعامم )ةكم لهال( مهلانةاخانا) او ربخت وأ (اوربملوأ) نآر قلاومالسل هيلع دمع

 و1 نمو(نولك ًابامو) نوبكربامامم(مهب وكراجنف) مهلان رس( مهلاهانالذو)ايلعن وكل امن وطب اض( نوكلاماهل مهفاماعنا)

 لالخلابنيرم ( نيم 0 وز
/ 



١ 

 دلك ع ةعا

 ( سي ةروس ) ميك ١9" زم

 ون ىنةهريع م هلئاعال 0 ملا مياهتن رعشلا هادم طعام ىا لعاش | ا

 ظ

٠ ١ 

 © هاىنشامو اهوكنو ةرفنملاو ةيعرملا تال هاا نم ءا رمشلا هاهوتنام ا سلو

 ٌ 000 نيهبرانم اوم ةقبط مريتحاام ىلع هضرقدار ١ نا هاىنأتالو ردا هلعتبامو |

 باطملادبع نياانا ه٠ بذك ال ىنلاانا مالسلاو ةالصلاهيلع هلوقو

 , 2 تيقلام هللاليبسيفو ه تيهد عبصاالا تناله ٍسوديلع هللاىلص هلوقو ' |||

 ١ تاروثملا ف.ءاضتىف اريثك كلذ لدم عقب دقو كلذ هنم دصقو فاكتريغع نه ىقاشنا َ
 ا 1
 ءاتلا كو نيءابلا كرحدنا ىوردقو اذه ارءثز>رلانمروطشملا دعام ليلخلاناىلع | 1

 ا 1

 اًرءش نوكت نا نأ رقلل معداامو ىا نأ رقال ريعكلا ليقوةياثلا نكو عايش الب ىلوالا | 1

 داش راوذظع 9 ركل وهناطا 1

 ١ ىلاعتهشالزنافرعشهلوشامو ىعاش ادجينا اولاق شيرق رافك نا لبق « هلىتشامو |

 | دارأوا ثيحيدنم ملصيامو كلذمل له امئأد] تش امو رمشلا ءانلعامو ,مهلابب كت
 |: ضحدأةمشلاو تيتاذسملا نوكل يح الولا ءكيالامأ انلعجاك كلذدل تأت ملرعش مظن

 نع 4وراك ارتكتمهناسل لع رح ر هش تين لثك ناورهش تدب هلن زي ناكام ءاذعلا لاق 1

 مي ل قو هيلع هللا ىل ص ىنلا ناك له اهل لبق دقو اهنع ىلاعت هللا ىذر ١

 2 ١ 8 ن6
 2 ماع هللا لص ى ٍ.:أ| ناك له تائساهنع هللا ىذر ,ةشئاعن |هريغا ةياو رف وىدهرتلا هحرخأ ا

 ا ةفر َط سد# ىف اد ةيملو ثيدحلا ضخأر هج ناكتاافر هشلان ل 3 1

 دوزت ملم رابخالاب كيني 3 ٠ اها تنك امماالا كلىدبتس 1
 ا "ا ظويكسرا ١ لوسراياذكه س دا هنع هللا ىضرركب ونا لاةفءرابخ الايدوزت مل ند + كينأيوهلوقب لءعف ا

 هللا دبع نب بدنح ثيرد_ح نم معددقتاقن ءاق» ىل غياب الو سعاشب تمسا تك لاَقف هلاإ 1

 لاقف هعبصأ تيمدقمر صح هياصاذا ىلحو هيلع هللا ىلسهتلالوسر عم ندمت امنيبلاق |
 2 ت.قلام 7 6-2 3 5 تيءدعبصأألا 04 الع ا

 هرحاهملاوراصنالامركاذ ء هرخ آلا شيع شيعلانا مهللا ش
 لاق سو ديلعهللا ىلص ى ودل ن 3 ىوروا ا

 باطملادبع نااانأ * 7-0 ىببلا نأ ْ
 !| قفتادئأالاهل تلك الودف ةسشلس ريغ نم هيرت ىذلا دمالك نمألا اذهان ا
 | م« لمد ىف سان |١ كر 1 نم ل ٠م كنك

 | نسلطا ناف كلذ عموروحملا نزوىف لخدب نوزوم مالك مهئارواحمو مهئاسولا
 | ىلاعت لاق رعّشلا سذح نه 0 هلا نوكيا نأ ولا 1و ارهشد حرلان 0 روطشملا دع مل

 | هدوزتنمرابخالاب كينأيو ءلوقبو ةحاورنبا رششعب لثقي ناك تلاق رعشلا نه

1 

 | ءرمالبيشلاو مالسالاب نكهتيبلا اذهب لثمتيناك !سو هيلع هللاىلص ىبنلانا نسحلا |

 ءايهانءرملل مالسالاو بيشلا ىفكم ىعاشلالاقامتا هللا ىنايهنع ى اعتهّتلا ىض رركب وبأ لاف ءايهان |

 | ةشئاع نع ىورو# لس سم ثيدحاذهدل ىغْش امور عشا اهانلعامو هللال وسر كنأ دي 1

 / لاقملتو هيلع هللا لص ىنل نأ هنعدّتلا قطر سن | ثنتادح ع ندهامهلو نيه" اىف هاحرخلا |

 سيل ع نا وسنالا هيدي ىلاعتا هللا ندد ركذالا وهام ع « ارك ذالاوهنا ْ
7 

 هلع<اامو ( هلىتتيامو) |
 باطتءالو هلا قليالو

 22 ةانليج- ىأ هبلطول
 1302ا ضرق .دارأو

 هانم اك لهب مل دل

 طالا ىلا ىدتءال امأ |
 > ةلاوتبا ديا نوكلا

 هاوقامأو نضحدأ
 ىركجاإل ' تلال 1

 ب_اطملاد_ع نا انا

 هوقو
 تيمد عبصأالا تنأ له |

 تدقلام هللا ليد_س ىو

 سنح ن 8 اللا وهاف

 هد رب ناك ىذلا همالك

 قفتاهناالا فاكتالوهنف

 دا علا هنمتافلا

 000 ًأا,مهسيالوةنوزوم

 نزولادصقب مل همحاصنال
 مالسلاهيلعهب ا ىلعهتمدب الو

 ءابلا مث و نوكسلاب تقل لاق
 ىف هابلا ضفخو بذكهف |

 نوكي نأ فاو باطلا

 ارو سشلا 1 م نآرقلا
 رك ذالا) لءملاىا(وهنا)

 رعشا اهل صا ام( هل دام ول[

 نآرقلاىنمي وهام(وهنا) |[
 ةلع (ركذالا) |



 ح وأ ريزانخوأ ةدرق ( مهانيحدمل ءاكارلو) + مهي اسطر كن نورصيب فكف ( نورصس ىنأف ) طارصلا

 - مهازانمىف مهانهدملا ىأ ما ةملاو ةماقماك دحاو ناكملاو ةناكملاو داجو ركب وبأ جتاناكم ىلع( ممتاكم لقا

 1 الر يناناعموا ىمالو تاهذ ىلع اوردش ف (نو_هحرب الو اضم اوءاطت_سا اف م 3 ملا نوحرت

 0١ قاطلو ) هنكتنوتاناماةنبأ ءالعأ'ىثلا لمح لسكتتاوةزجو مصاع ( هسكتت هرمعت ضو مان
 ادبو افذذ ةوقلال دب راصف هقتاخ - مام #ف- انكنةرع ؛4 نر لا + انلطأ نه ىنمع هيف هبلقن
 0 بيم كلذو امره تبايشلا

 | فض ىلع ءانقلخانا

- 

 فرظلاب وا عاستالا ىلع اقو. ةنما# هلا قو. لا لدحوا راخألا هج ناتنالا نيم<وا |

 ©« رهان ءاشنولو 00 هريع نع ذاضو كولسلا ة ةههحو قيرطلا 0 نورصبب ىنأف ٠

 0 2 5 ظ 1 8 . 1[ نم ولو هديل

 ركبوب!أرقو هيف نودمجي ثرحم ميناكم * مهتاكن ىلع » مهاوق لاطياوهيروس يمت" 0 ءانلعح م !عو
 لعءفلا مضوف اعوجرالو « نوعجربالو © اباهذ © ايضم اوعاطت_سااف © متاناكم | لمكتسيو هدغأ غاب نأ .٠ 0 . : و 6 رك ١ 1 .٠ «_ااق 5

 داضلا ا عاسبناب ايضم كت قو مهمذكتنع نوعجربالو ليقو لصاوفلل هعضوم | رإ ايو لقد أ

 0 مهرفكب مهنا ىنمملا 00 بطمو قملاو ىتتلاكءاي ؤاولا تلقل“ةروسكملا ]' ءاننكت ىهتا اذان هلو
 ةمكملا ءاضتقاو مها ةجرلا لوعشل لعفنمل اذكل كلذ مهب لعفبزاب ءاقحا مهلا دهعام' | صقانتب ءانلمطل قالا

 0 هيف هباقت «# قاشلاىف هكتن » ءرع لطننمو © هرم نمو © مهلاهما | لاس ىلا عسا

 ةزجو مصاع أرقو ءماهدب هيلع ناكام سكع هاوقو هتيئب صاسقتلاو هفعض ديازتي || فلوس
 كلذ ىلع ردقنمنا *« نولقعي الفأ 8 ر 7 سكتلاو غاباو»و سيكتتلا همسكت | راع ودرع كك

 | مهلا سكك ناو .عفانأرقو جر كب ىلع هئاريغ ةدايزو امه.اع ل موسم هناو مملاو سم طااىلع ردق ا
 ا اد نا مهاوقادر 0 رعشلا هآ امو 0 هلق كنا ركل ير ءاثلاب بوقعاو سعاع ا لاو دانا هالعأ 0

 دربنم مكنهو لجو نع

 اليكل رمعلا لذرأ ىلإ
 اورضبات ىدهلاىل ! اةلالضلان ,مره راش الو ومهبع نعم مانعا مهتالض 8 انأتفل هلأ لاش 5 0 5

 ءاشنولو ىنعي 0 م42 اكم ىلع م 00 ا واو م كلذ ليقلاو نورصي ىلافمهدشر ! لعردقنم نإ ) نول

 اوعاطتسااو 9 اهنداورأل ةراسح مهانل كل لقو 0 ا بابشلا نم مهلقني ّك

 5 وردقبال ليقو هيلعا وناك امىلا ىأ © نوء>راالوةهاو>ربين أنوردقبالىأ#ايضم | ىلا ةوقلانمو مرهلا ىلا
 ىصلا هيشرمعلال د رآل اندر تأ 14 قلت قدك هرم هوه عوجرلاالو باهذلا ىلع ا ةحامرنمو فءفلا

 هللازاكلذو اهتدايز دعباهصةننو اهتوق دعب هحراو>- فءضن ىلةو قاللالوأىف أ ةلقو فرحا ىلا لقعاا
 هلام لعو هلقعو هتوق لمكتساو هدشأ غل غلب أ نانا ىلا :ناكيوع قرنيو دلتا ل و معا ل هلعح - هرغص لاح ىف لءو لقع ن نم 1 هي نه فض قن اننالا نا لا : يعطل ىلعرداق َر زيا
 | توملادعب مهثعسو مهناكم

 ىدهلان عم هاتالصال ءاشن ولو ىنعملاو مهني ءأانيعأدقونورصب ف .ىأ# نو رص ىأف## أ

 0 سايع نا لاقو لاح قير دليلا نورتصم نيك نوددرتيا- عع مرو أ

 كيدف لوالاهفعض ىلادرب ىتح 0 ع 00 اذلا نإ ىهتنااذاف هيلعامو

 فا رمصت ىلعردك ىذلانا نولع هو نور ريع ا 6# نواقميالفأ 0 قاخلاىف 5

 رعشا !ءانلعامو » لجوزع هلوق # توملادمب ثعباا ىلعرداق ناسنالا كارد

 تبو-هعيو قده ءاتلابو

 نولوَم اوناكو لهسو
 هلع هللاىكص هتلالوسرل

 «©رو) رمشلانآ رقلا مي 3 ءانلعامووأءار ءشاا لوق ماللاهياعىنلاانطعامو قا( رسشلانابلعامو ا

 هتققحاذا رعشا| نب ودل 00# 0 ١١ نسف ىعم ىلع لدي ىقهنوزوم مالكو هف رعشب سَ ١نآ رقلانا ىنءه ىلع

 مه رايدف مهل زانمىف ( ممناكم ىلع) رب زانخو ةدرق(مهانحم- اءاشن ولو) مماالض نيءأقفن ملون و رصم نأ أنم ( نورصس ىنأف )
 هططخغ (هسكت) رمل هله (هرمعن نهو) لوالا لاملا ىلا مهرايدىف( نوعجربالو ) ائيحالواباهذ (ايضم اوعاطتسااف)
 َن وقدصيالفأ ( رولةنيالفأ) لفطلاك ط طوغتيو لون ةوقالوز ؟انساالو هلى ال لفطدن كراش تح لوألا قالا ىف(قلفاىف)

 سو هيلع هللا لص ادهم ىنمي(رعشلاهانلعامو) كلذ



 : سب ةروس / م 3107 مح ل

 اوةيدساف ِِ ةحوس# ريصت ىدح مهنيعأ 8 ع 00 4نمعا ىلع رطل ءاشنواو 2

 ضفاملا عزتي هباصتناو هكواس اوداتعا ىذلا قيرطلا ىلا اوقتساف *# طارصلا

 ةرشايمديلانا تلقءةداه-ث ل_دحرلا قطنو امالكدءلا قطن ةك-“ىف ةيكملاامتلق

 ع رارقا لءاقلا لوقو ىازاع  ةداهش هزيغقلعاّرضاطا لوقو ةرضاح لحرا

 هللا ىلص هللا لو دك نسالا لالا هنع هللا ىذر ةريرهؤ أ نع 4 6 0 لعفاع دعلا

 سعثا|ةيؤرىف نوراضت لهلاق ةمايقلاموب اندر ىرتله هللالوسراب اولاقف لسو هيلع

 5 الا مكبر 3 ةيور ف نوراضتال هدب ل ىذلاوفلاقال اول || !اى هب اهدى سداردبلا

 1 كير را لفاعأ لوقف هيردعلا قليفلاق 3 هردأ ةيؤرؤق نوراضت

 ىلبلوةيف عبرتو سأرت كرذأو لبالاو للا كلرمخسأو ك-جوزأو كدوسأو
 ثلاشلا قلب مث ىنتيسناك كاسنأ موءلا لوقرفال لوقيف قالمكنا تخنظفا لوقيف براي

 تيلصو كل_سربو كناتكيو كب تنمآ براي لوةيف كلذلثم هللوقيف

 ثعن نآلا هللوش مثلاق اذا انهه لوقيف عا طتساامريخي ىنلو تقدصتو

 توحاو

 0 كحل لاشو هف ىلع منعم ىلع كهل ىذلااذ نم هسفل 15 0 كنلع

 كلذو هسفن ند ردع كلذو هلمعي هماظعو هلو هدد قطنتق قطنا هماظعو

 اذيس كلما ىأد] دوس او دلو قو نالفاب نمي لذ أ هل وقهيلعهتلا طخ -!ىذلا كلذ وقفانملا

 ىأن.ءاست 0 : عاب 20 اهعبر وهو مئانغلا ن ل ةئفنا شدا 0

 ةداهشب ِ 4ييلع ةحخلا مي ى هسفن ن ه رذعيل كلذو هلوق * ل
 ا

 له لاق كمصضف سو هيلع هللا ىلصص هللالوسر دنع انك لاق كلامثب 9

 لاش و هيف ىلع مف لاق ادوهثشنييتاكلا ماركلابو ادرهش كيلع مويلا كسفش ىنك

 نكس ادب لوقف مالكا نيبو هني ىلخم مث هلاعاب قطنتف لاق قطنا هناكرال

 نكل ادمبهلوق» ىلع ادهاش لبقأ ال١ ىأزبجأال هلوق 'لدضانأ تنك نكسذ اقهمو
 ىلا-ت هلوق مصاخأو لداخأ ىأ ل شلاتا !تيتك نكسف داوقءاك ذاع ىااقعت

 اوةيتساف 0 م 000 مم ةرهاظلا مهنيعأ انمعال ءا ءاشنولو ىدعملاو قالو نفح .

 قيرطاالااوزداف أ © طا

 ادهاش ١

 مهلحر را دهشتو مو. ماكتو مههاوفا ىلع من“ نوعكاخمو ن نود م |! ترد او

 | ةلءارمقلا ةيؤرقف نوراضت لهفلاق هللالو_سر ايا اولاق ةباعسق تع ةريهظلا ف

 | ع برايىلب لوقف عبرتو ا 1 ليالاو لدخلا كلرذطسأو كحتوزأو

 أ كمركأ 3 لذىأ ل وقف ىباثلا قاب مثىنتيسناك كاسنأم وبلا لوقففاللوةفقالمكنا

 ىلعا
 اعأو و مهانم نعال - مل 0

 ةيفعت سمطلاو مهراصبأ

 دوت ىح نيعلا 0 -22 0

 اوقتتساف) ةحوسمم

 فذح ىلع ( اريطدلا

 9 5 لءفلا لا صياو راجلا |

 ١ هدخانأ مره ٠ عابر اذ خأتىأ عب رتو مهسبت ريصت ناب موقلا ىلع مدقتتى أ أس ًارتشلر ذأ وملوق»

 | نه طاش 1

 ١ (م) هيلعاضعأ

 اهلودببال ثيحب ةرهاشظلا مهتيعأ اننظذأ ىأ © مهنبغأ لعاتسمطل ءاثنؤلو و

 ىلا اوةبتسساف لصالاو

 ىلعانسمطل ءاشنواو)رسشلا

 مهلالض نيعأ انأقفل (مهنيعأ
 اورصباذ(طارصلااوقبتساف)

 ة طلال
 ا 5 ع 8

 | لوةمألاق ىنم ادهاشالا ىف ىلعزي> ال ىلا لوقيف لاق ىلب لوَش لاق مظلا م



 لئالدنم معلع لزن 1 لهل اكل نه مف هزكرام مىلاهتلادهعو ءاصواذا هيلادهعوةيصولادهعلا ( نيسودع 1 ديا

 ) اذه ١ قودطأو ناودشو ودمع نأو ) مهاهنيزبو م ملأ هن سوسو اهف هتعاط ناطشل اهدابعو 5

 هنم موقأ طارصالو هتماقتساوف مخلب طارصى أ أ(ميقتسطارص ١ نجر رلاةعاطو ناطشلا ه.صعم ند مهلا دهعام ىل ١ ةراثا

 ترد ديد_كنلاو ءانلاو ميجا مغب البح لهسو مصاعوىدمدي د شتلا وءابلاو م1 ا رسكي ) ها مكنم 0

 فيفختمو ءابلاو ملا مضب م ؟١١ رز>- البحو ( نورشلاوثااثلا هزإلا ) ورع وبأو ىتاش افف

 1 0 ةرجازلا هندابعبةسمآلا ةعمسلاو ةيلقعلا ججحلا نممهل بصنام مهلا هدهعو | اذنك ىلا ىف

 1 اذهيعا ىرقو اهل ئؤملاو اهبرعآلا هلال ناطنشلا ةدالبع اهلمحيو هريغ ةذاع | 65 1 2 ا
 1 5 50 7 . 5 9 6 م أ ْن 2 وك 9

 لدعت 0 نيمودع ركل هنأ اد مك هغل ىلع دحاو دهحاو دهعاو ةعراضملا فرح ا ا

 3 2 ) ) ١ ىلع عيرش ماهقت_سا

 6 . 3 2 قَد 8 . : 5 5 5

 / اودعتالنا ىلع ا ىنوديءاناو » هيلع مهلمح اه 0 1 مزمل لقعاا عاج مم

 ٍ نامل د ماسلا ةلجاو هب داع ىلاوا , مهلا دهعءاهىلا ر راشا 4ك م ممم ه طارص اده هد متثك ىتلا ميح هذه)

 ديحوتلاناف ضيعبتالوا مظعتلاو ةغاامااريكتلاو ر ثاآلا 0300000 ىضتقملا | 7 ) اع ( نودعوت

 : 4 نولقعت |[ رفأ اريثك البح مكنملضا دقلو 9 مقتل فى رطلا صضعب كواس ( نورفكت منك اعمويلا

 أ لقع ىبدا هن هاالثما و جؤطوو هيوادع روهظ عم ناطدشا| ةاذاده 5 ا . ىلا عدد ا مراكتاورفكي اهلا ١

 0 00 كلل ا  بوقعي أرتو 0 و ىأدو 0 متع مولا

 8 | 0 3 انملكتو 00 ١
 : مك ل 5 0 .ه 1 لا ا اليحو 0 2 0 فيفعب

 ا ايندلا ف مرفأ وفرص ايو را دلل حل اع ور اعوام قودعولا مجنأ ىودي 0
 ١ اواك اع مهلحرا ادهدشت ومعدن 00 رإ مالكلا نما ب 6 مههاوفا ىلع مدي مويلا 00 نوماخمو نودع

 ها ا اا 50 لع ار انألو كاع ىساعلا رك7 وهل « نوبسكي |رررول ل ح
 « نيم ودع مكلدنا © هللا ةيصمم 5 كل نزلو سوسو اهف هوءطتال ىنعي || ن وفلحف مه راع ورمااهأ 5

 طارص اذه ِِ ىبودحوو ندع ىأ 3 ىوديعاناو 0 2 ةدولا رهاظ أ دكش نبارك اوناك م

 ع 10 ء

 | «اريثكالبج كم لضأدقلو ف ىلاءتدإوق # هنم موقأ طرصال ىأ 0 ماكنو مهاوفأ ىلع ملم

 ٍ نسا ةعاطب ةللاخلا مالك )الو 5 ا ناوزقعل اونو 3 نأ هاريثك كح أ كلل ومس

 5 ىعي 4 نودعوب متدك ىتلا م مج انه 3 51 ٠ ١ نه |وندامل مهل لاشو ىناةمايقلا مون ديعلا لوش

 متع مويلا 8 ىلاعت هلوق © «نورفكك متكاعمويلا و اب اهولصا وف ادهاشإلا لع زيجأال
 ْ مو

 رافكلان راهي لا جوه # ن ويسكياوناك اع مهلجر 00 يتلا 0 0 ىسفننم

 | نيك رشماتك اهااسنر هللاو نولوشو ل_سرلا ميد ميك نورس ف نو 8 3 35 دبل

 | : | هنيب لحم مث هلاعاب قظدت

 ادب لوقيفمالكلا نيبو
 لدا اك كك نكسفاقع“و نكل

 (تاق ) (مةتسمطا رص) 0 ىذلا ديحوتاا (اذه) ىنودح و( ىنود. .ءاذأ او ) ةوادءاارهاظ (نييمودع مكلدنا)

 امنواعت ) نولقمتاون وكت مأ لبق( اريثك)) اقلح ) الح ( مدأ ىنان (مكم) ناطشلا (لمأدقاو) مق هنم# قدح نيد

 نود ( نورفكت منك اع مولا ) اهولخدا (اه واصا)ايندلا ف( نودعوت منك ىتلامهج هذه )ماو دتقتالف مم عنص

 0 هو) او ١ د ا ام داعإ مالكل ا ن ع ميلا ( مههاوفأ العم ) ةمايقلامون وهو ) مونلا) لسر رلاو بات امملا كلاي وام

 نه نولمعي ن0 اع ) مهحراوج دهشتواب اوشماع (مهلجرأ دهشتو)اراوشطبامب (معدبا

 ىلع مهلانو 4ع تع 0 را ا ا 0 ,او> قطلو مههاوفأ ىلع هللا مع

 ناف <« ناسللا ارارقأ 1 : حراوجلار دارا نا كلذو مهيلع هدهاش تراص ىصاعملا



 |اظ ىلعو ةزج ةءارقهليلد ماربو مولا ةلظ عم حوأ بائذو بدك س مثلا هيلع عدنال ىذلا عضوملاوهو لظ مس
 الط ىف وأ ريخ(نؤكتم )اف شار فاو ًاداسحلا كرار ملا ىهو هك 5 (كيارالا ىلع) سما نع كرتسام ىهو هللظ عج

 ١ ةهك ان افلا هه "6 رو اتا كنا رالا ىلعو ريوس

 4 نّوكَم » ةهنئلاورتلا كك ©« كنارالا ىلع 9 لاظىف ناكلاو رك لالا

 | ناراخلاو نودكموا نأ ريخوأ هنا ةلع كيارالا لعو لالظ ىف هريخ 1 مهو

 | نالرخآ ربخ نوئكتم كنارالاىلعو نوهكاف ىفوا لغشىفريمتلل دك أتوا هلنالص
 فوطعملانه لاح لالظىفو ةئثالثاا ماكحالاىف ةكرا_ثملل

 ْ نولعتش مهسفنال هنن وعدنأم 01 نوعدام مهاو ةيك اف اهف مل 0 هياعقوطعملاو

 ا ةاجلا نمامدلا ىف هنوعدنام واىلع هلع ىفءع تئشام ىلع عدا مهاوقن» نونموا هوهارن

 مه ىلع فاعع مهحاوزاو

 5 ْ ١
 6 مالس 0 هلوقو اه ريح مهاو ءادتسالاب ةعش مم ةفوصوموأ ةلوصوعءامو اهتامردو

 فؤوذع ًادتموا فوذخ زيغتوا اهربخ نوكينا زوحو ىَرْا ةقصوا اهتهلدب
 راه مهدأ سم مهل ىا لاخلاوا ردصملا ىلهيبصنلاب ؛“ ئرقو 5 مالس مهاوىا ريذنا 1

 أ هللانأ تا هلله غ نمانساك الوق م مل لاشوا نيالا محد برزنم الوت © ْ

 لق#و مهانم*و مهب واط# كلذو ل ةطساو ريغبوأ 1 ءالملا ةطساوب مماع ب

 ا تا 2 اودرفلاو 5 نوهر ل احا مويلا اوزاتماو ل صاصتخالا ىلع هيأ ٍ

 : اولزيعا لقو نوفر هش دئهو ةعاس !اموشن و هلوقك هل ا ىلا م راس نيح كلذو ا

 دهعاملأ » ىرالو ىرءالهيدر فتات رفاك لكل ناف رانلا ىف 0 ريخ لكن ع

 ةجحلل امازلاو اه.رقت مهل لاقبام ةلج نه ©« ناطيشلا اوديعئالزا مدآ ىئاي م ا |

 ىأ « نؤكتم » لاحلا ىف روسسلا فدي « كنارالاىلع 8 روصقلا نانكا ىنمي

 4 نوءدياممهاو ٠ هنا ىأ 3 ةهك اف اهو مهل © لالااا كلتثحم * .متاووذ

 برنمالوقمالس © مهيتأيةنجلا لأ أ ةيالطام لكما !ىملاونووتشبو نومام

 نب رباج زرع ىبامثلا دانساب ىو: [١ ىور## هيلع لجو نع هللا مس ىف#ب *« م>ر

 عطسذا | مهم. ىف ةنطلا لحأ اند 1و هلع هللا ىلص هللا لوسرلاقلاق هللادبع

 مالسسلا لاسقف مهةوفن ميل فرتشأدق لجو نعبرلا اذاف مهسؤر اومفرف روت مهل |
 | نورظن دمعلار اخ 1 برئه الوقمالاس لحو نعهلوق 0 ةنخلا لهأي لع ا

 هرون ق.فمهنع بم“ ىتح هيلا نورظتياومادام معنلانم ”ىثىلا نوتفتلي الف هيلا
 لهأ ىعةئالا | لتس لقد ونا مهيلع ةكئالملا يت ليقو م*دايدف مهيلع دكر

 لوب ةمالسلا مهيطعي ليقو ميحرلا م بر نم مكماع مالس نولوقي باب لكنه ةنلا |
 نهمويلا|وزيك رار رشلالا 1 ا 1 ًامو.اااوزاتماو»ةيدالاةمالسل السا ١

 مدربوتيبا|كلذ لخديفاتيب رانلا ىف رفاكل كانا ل قوةدح ىلعاونوكو نيك اصلا نين: ملا

 نعدلوة# ضع نءمهضءب زاتع لوقلا اذه ىلمف ىربالو ىربال نيدب الادبأ هبفن وكيف هاب

 ا صن داطم ه.كاااودبمتال نأ إل مدآ ىنباي مكسوأو؟ سعآ ملأ ىأ © مدآ ىنباي مكلادهعأملأ# لجو

 مز امالاس مولع نول ) الوق مال ( نوع ثرونولأ ب ام(نوعدبام ماو ( هك اوفلا نأ

 53 مدقأ ملأ 0 36 لا ديعأ مام لوّشو ني :هؤملان م هلل امهزيف نوكرش ءاا (نرذر هلا اسهيأ 1 مويلا اوقرش ما هللا لوي

 ناط كلااوعيطتال(ناط.شلا اود اال نأ مدآ ىاب ) لوسرلا عم باتتكلا ىف

 ولعتشي ( نوءساممهاو 2( سةروس
 وعدبأم لكىأ ءاعدلا نم

 ون وأ مجخأي ةنإلا لهأ

 شام ىلع عدا مهاوق نه

 رفلانع ىلع هنع أ

 وهدنالو ىوعدلا نموه
 الكس ) نوقحلالام

0 
 عا لاش مالس مهل

 ع

 اق هب اك نوعدشامم

 ميحد برز الوق )
 ملع لس هللانا ىوعملاو

 نيوأ ةكئالملا ةطساوب
 الذو مهلاميظعمت ةطساو

 ومنعال كلذ مهل و مهأنمتم

 نالملاو سابع نبا لاق

 نولاخدب
 وزاتماو )نيم اعلاب رنه

 امال مبا
 مولا نع اودرفناو

 الذو ةدح ىلع اونوكو

 دعا - اع

 ونمؤأا ريشم نيح

 ,ءوةنلا ىلا مهب راسيو

 دب رثاك لكل كامم#لا

 ءرتاله بفن 0 راثلا نم

 ا لوقيو ادنأ ىرنالو
 لادهعأ لأ )ةمايقلاء و
 هشلا او ديعتال نأ مدآ با

 0| نجح الظاف
 ه«رر دلال ع ( كئارالا

 را (ن وكم )ناسا ١

 ةهكان)ةنجلا ف(ابغما)
 000000 بر ل



 هم نوبحتف لسرلا نم هوممهامنورك ذتنيرفاكلاوأ نيقتملاو ا ةكئالملامالك ( نولسرملاقدصو نجرلا دعواماذه

 دعولابدق قودصملاو دوعوملا ة 4 يس ىلع نياس رااقدصو نجرلا دعو اذه هائعمو 5 ردصمامواضعب مهضءبوأ مهسفنأ

 هةدصىذلاو نجرلاهدعو - ع رج ىذلا اذه 4 وءرشملاو كلاثااءزخلا ١7 ربدقتوةلوصوموأ قدصلاو

 ىئذلاو ىأ نوكأ
 نولسرملا هف قدص

 ةريخالاةضفنلا ( ناكنا )

 مه اذانةدحاو ةيعصألا (

 ( نؤرغع انمدل عع

 لاام ركذ من باسعلل

 مويلاف ) مويلاكلذف مهل
 نوزجمالوأ.ش سفن لظنال
 منك امالا

 ىف مونلا ةئجلا باحأ

 ىقوك نيتمضا (

 نوكسو ةمضبو ىاشو

 ورع عأو عفانو 00

 لئغأق رغش ىف ىنعملاو

 وهو فصوبال لذشىفو

 ىل-ع راكبالا ضاضتفا

 راعشالا تم رابخالا طش

 تك نولمعت

 ةقاضاوأ راتوالا رش
 ريغ( نوهك اف ]

 هكافلاودب زن نوهكفناث
 هنمو ذذلتملا متتملا هكفلاو

 هءؤذلت امم امال ةهكافلا

 ) 3 4 عاكفلا اذكو

 ) 7 ١١

 ( لالظىف ( هيلع فاطغ

 ىف ( نجرلا دعواماذه )

 ةكمالملا هال وق لاشوامدل

 ذعوام اذه ةلطاملا ىح

 لسرلا ةئسلا ىلع نجرلا

 كيلا (نواسرملاقدصو)امندلا ىف

 اذ_ه © ردصملاو ةراجلانم
 ةفودحم ةلودوموا ةير ردعمأمو رفقو امكن نضل ١ قدصو ا

 هع أدم ع نمو 5 نمو امامن اوناك مهلا نري مهلوقع

 دعوامىا فود هرب ًادتموا فود ريخ دعوامو اندقرا ةفصادهوا عجارلا

 نينهؤمالوا ةكئالمأل باوج لقو مهمالكنم وهو قح نول_-رملاقدصو نجرلا

 || مهن#) ىذلاناب اهيبنتوديلع مهلاءءرقتو مهرفكل اريك اذت هتنسنع لودع» مهلاٌؤوسنع

 | ثعبلا مدعو ىذلا نجرلا مكتسب اولاق مهنأك ثعاباانود ثعبلانع'لاؤ_لاوه

 ْ 0 ماكل تيب نيل هاذ راسا مالا ١ ميلو كوقدصق لسرلا كلا لسراف
 || ةلعفاا تناكام « هيا # لاوهالاوذ ربك الا ثءبلاوه اعاو كفانا ”-لاؤلا

 مهاذاف »© ةماتلا ناكىلع عفرلاب تئرقو ةريخالا ةخفنلا ىه © ةدحاو ةممسالا ©

 رشحلاو ثعبلا سما نيو كلذ لكىفو ةحمصلا كلت درت « نورضحم انيدل عبج
 : سفن لظنال مويلاف 8# هنودهاشي ايف امناطون ىلا بابسالا نءامهؤانتساو
 | هلالكمو دوءومألاروصت دئنيح مهل لاقنامل ةياكح « نولمعت منك امالا نوزئالو

 ىف نوذذلتم © نوهك اف لغ_ثىف مويلا ةنلا باحسانا »© هلوق اذكو سوفنلاىف

 هيلو ذذاتلاو ةممبلا نم هيف هامل مظعت هماماو لذش ريك ىفو ةهاكفاانم ةمعنلا
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 ورعوباو عفانو ريثكن ار دا 44 5 ع تبرعاو ماهفالا هبط هام ىلعا هنا ىلع

 نا زوجنو ها | ربح |_ره و ةغلام هل نوه و ةياوز , بوقعيو نوكلا لغش قف

 | نيكو سطت و : دطتك هل 00 نو ىرقو 0 نويل ةلصلءث ىف نوك

 لكلا و 0 ةعقو نيتيعفب 1 فر 1 "1 نم لالا ىلع نيهك افو

 دب وا و تانك ةلظوا تاكتكا 0 5 لبا مارا مه 00 تايقل

 1 أنادق سم نم اذكعب نم ا_تئ:ايواب اولاقف موتلاك اهنح- ىف ريقلا» باد راص اماذع عاونأو

 1 مها تااةليقو رارقالا مهعفنال نيحاورقأ «نولسرملاقدصو نجرلا دعواماذه
 نجرلادعواماذه نونمؤملالوقيف اندقسم نم انثءبنم رافكلالوش ل.قوكلذ ةكئالملا

 ١ مدح مادا © ةريخالا ةذفنلا ىنمي © ةدحاو ةضصالا تناكنا © نولسرملاقدصو

 «نو ولعل منك امالا نوزئالو اش سف لظنال مويلاف باس لاىأ « نورضعانمدل

 راكبالا 0 سابعنالاق # لذش ىف مولا ةنلا باد نا  ىلاعت هلوق ©
 اع اولغش لبقو عاوسلا ىف ل.قو ىلاعت هللاةفاضيوف لدقو 7 مهضعل ةرايزف لدقو

 | نبالاق « نوهكاذ » مللالا باذملانم رانلالهأ هيفاع معنلانم ةنجلا ف

 | © لالظىفمهجاوزاو ره © هيف مهاع نوبحمم ليقو نوما ليقو نوحرف سابع

 4 ىعل ( ) اندلءبج مدل )ثعب || جفن ىو ةدوحاو ةضمن(ةدحاوة عد الا) تناك ام(تناكن ,ا)توملا دعب ثع لاي

 اًءدس ىلع دازبالو 0 ةتانسح رم صال( امش س 5 'ط ال)ةمام امون وه و(مونلاف] باسل (نورضع )ان دنع

 (لئشىف)ةمايقلاموبوهر (مويلا )ةنجلا لهأ (ةنجلا ٍباححأ ناب رئدلا ىف نولوقتو(نولمعت متتكامالا) ةر 3 ا ىف(ن ءوزالو)

 لالظىف) مهاثالح (مهحاوزأو ,ه)تاالاب ت 2 1 نوعان لاه وراكبالا مه عاشت :ةابنوب ت*(نوهكف)رأدلا لهأ هيقاع

0 
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 كسيواملا ةغدملاءاتااةكرح ماا ةممهنكلداصلا ىف ءاتاا ماغداب نو هصخ ىاداصلا زن وةاناد دخرإ ةموصخلا ف

 ا عروس م ءاع لا مفي وركن ىف ءاطا أ ا 0-1 ءاناعتنيصمانا وسلا ا

 3 ذر

 ءاثلا تم 5 نومصت هلصاو نو مهو ةتغب ةعاش | ممدخاو هلوقك اها

 أ أرقو عابتالل ءايلا ربك كولا هو ءاقثلال ش تربك © 2
 1 سالت :خاعمهنواقوو رعوباوهيلا» 0 ماسهو شروو ع 1

 | اغدم ىناثلا ناك اذا نينكاسلا نيب علا رد و فاعلا هيف ممفلا عناننعو

 6 ةيصوت 006 هلداح اذا ريصخ . ند نومصخ 5 ةزجح 6 رثو

 »8 ثادجالا نم مهاذاذ نينمؤملا ةرو-ى قرسدتو 0 كوع و ل

 مضلاب ؛ ىرقو نوع رس 4 نولشإ ممر 0 0 ثدح تا

 لالة ال ماي ان راغهشاو ضصرو عشر هفو انيهأ ىعع ا نمو هش اذا عا

 معاةرصتمىفو سلاكلاو قاوسالاف نوملكتبو هارثااو ميبلان امد حا ف أ

 هنع ىلا ءئهللا ىخر 5 ةريره ىبأ ثيدحىف مصدقو اهنعاوناكام لفعا ةعاسلا مهينأت

 امه ايو نالحرلا رشندقو ةعاسلا نمهوقتلو لاق 5-5 هيلع هللا ىلص ىلا نأ

 ١ هم_هطيالفهتعقل نبلب لحرلا فرصنادقو ةعاسلا نموقتلو هنايوطيالو هناءباتالف
 نموقتلو هنف قسيالف هطوح طباي وهو ةعاسلا نهوقتاو

 ورعنب هللادبعخيدح نم !لو ثيدح نم فرطوهوىراخمااهجرخ ًانهمعطي الف دنقلا

 روصلاىف فني مث لاق سو هلع هللاىلص هللا 0 امهنع هللا ىذر صاعلانءا

 قءصيو قعصفهللاضوخ طولي لحر هعمش م لواذ ايل ىتسأالا دحأ همعسشالف

 هضوح طاب رهو اوتو ء جان :!نمدهملاة ِس رقلاةقانلا اهرسكوماللا حفب ةحن مغالا سانلا

 م هل_صاوهإبا ضوح طولي كاذكو همحطصيو هئيطي تعي

 هتلك امفردقو ةعاسلا

 رب رهن أ نع قرر تس نرسل نيدكفناا نيبو ثعبلا ةخفن ىهو ةيلاثاا ةكفنلا هده

 اولا نوءب رأ نيتخفنلا نيبام !و هيلع هللا ىله هللالوسر لاقلاق هنع ىلاعت هللا ىضر

 تيب أ لاقةنسنيمب رأ اولاق تنب ألاف ارهش نيكيرا اولاق تب !لاق_ امو ندب رأ ربرهابألي

 ئظعالا ىلسال' *ىق ناسنالا نه نيتلو للا ]تن اك نوتنيفاام ءايتلا نخل
 ىأ « ثادجالا نم 0 ةمايقلاموب قالا بكري هنهو بنذلا بيوهو ادحاو

 © ان دق سم نم انثعب نم انليواي اولاق ِ ءابح أمن وج 2 ند مهب رىلا »ف روبقلا
 نودقريف سد رع لا نيب باد هلا مع مقرب ىلاعت هللازال اره ُن واوشاعا سابع نب لاق

 | متهح رافكلا نياعاذا لبقو ليولاب اوعد ةمايقلا لاوهأ اونياعو ةيئاثلادعب اوثدباذاف

 (اندق سس نهرلانمن نم(لانشعب نم انليوإي) رافكلا ىءيروبقاانم اوجرخامدعب ( اولاق)

 ا َ 'ىش ىف

 | ةوعصلا مين ثيح نوتوع لب 20 ىلا الو 8 مهروما

 ! به نم ا ”ىرقو » أياد ع نرد ع هان

 ا ١تللا اكل _ىضاهلَوَت وم طوالا وذ

 | « ةيصوت "نوما دان و نا هلوقو # معسا هقنع لاما نعي ىبسأو قنملا ةسفص
 )0 ردوا ١م نوير مهلهأ ىلا الو ه اوتاف ةيولانع اواِعألب ءاصاالا ىلع نوردشالىأ

 ا «اروصلا ىف مرو“ ىثب مهلهعال ةعاسلانال مهلهأ ىلا عوج رلا ىلع نوردشال نعي
 امالك لاشوةيصو(ةيصوت ا :

 الرس دعا لاالو) |

 مخ مهضعإو مهذخأت

 الف ) مالم أعم ىفاضع

 الف ( ةيصون نوعيطتس
 ىفاوصوب نا نوعيطتسي
 الو)ةيصوتمهرومأ نم 0

 ىلا عو>رلا ىلع نورد
 ثدرح نرونوع لب مهل زانم

 ة_خفقنلا ىه ( روصلاىف

 زو معاذاف ) ةروس علا
 ل لروبقلاىأ(ثادحالا ُز

 نودي ( نولش معد |

 (اولاق) اهمضونيسلا سكب |
 نم انليواي ١ رافكلا ىلأ

9 5 5 

 نه ( ايارشن أند ) اندءب
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 ىلا الو لابو قوسا| نم

 نوريحم نوءحرب مهلها ٍْ

 (روصااى نو )باوجلا |
 مهاذاف ) ثعبلاةختن ىهو

 رو.ةلانم ) ثادحالا نم

 وجر (نولسني مم رىلا)

 صضعيل مهصعإ لوقيفانم انم نم
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0 

 يعطالو مهمعطب نا

 باول ةياكحوا مهل هللانم اباوح هد زوحجيو هللاةئي شم فااام ان وع صا ْ

 0 # ىلوالاةخفنلا ىه 4 ةدحاو ةحعسالا # نور 7-2 نورظنام © ظ

 ع

 هى ضعت ةيناثااو ىالادك ىلوالان هو اه .اع لدي (نيذطرعم ع اوناكالا ممر ت

 ا وخر سانعنبا نع أ 52 1 (هممطأ !هللأءا سا ؟نورشعلاو كااثلاءز ا م ول

 1 1 90 مها لئفاذاو لادن يه نيط رعد اهنءاوناك الا ممر تايآ نمةيأ ند مهم نا 11

 ء اك ها مكفز راماوقفنا م «الق اذاو © هيلعاون رو هوداتعاممال اوض ىعابا

 ممامك# اونمآ نبذ ةكم اونا دل ع 'اصلاب ©« اورفكنيذلا لال م 0
  مكعز ىلع « همعطا هللاءاشي ول نم مطنأ - هتئيشع رومالا مهةلءتو هن هرارقانع

 رداق ناكال هلثانأب اما ما نينمؤملا ءا رق مهمعطتسا ل قاد شار 0 |وكرسش هلاق لدو

 بابساب معطي هللانا مهتلاهج طرف نم اذهوكلذب قحا نممف م
 ثيح © نييهلالضىف الا متانا 2 هلم هةيفوتو ءارقفلا ماعطا ىلع ءاينغالا ثح اهنه

 ثعلادعو نوعي » نيوداص مكن ١ دع ولا ا 0-1 ىم نووشو ُُط مهل نينمؤملا

 ١ نورا ا ل (

 وه ) ةدحاو ةىعصألا (

 مهذخأت ) ىلوالا ةخفنلا
 ا رجس نوضح م

 3 فدقضو عل نود ب هيمل

 أل هيلغ اذادع 6 داصلا

 أ (ةبآنم)ةكمرافك (ميتًنامو)
 نه)ةمالع نم | تامالع(تايآ ن

 رمقلا قاقشنا لثم (سر)

 لصد« و سمثلا فوكو

 |نارفلاز [سو هلع

 | (نيضرعمرام(!,معاوناكالا)
 | لهال( مهل ليقاذا 02

 نيئمؤملاءارقف مهللاق ةكم

 1 رقفلا ىلع اوقدصت(اوةغن 1(
 هللاك اطعأ (هللا» ؟ةزرا ما

 ومساقتي © نومصخخ مهو |[

 سو هيلع هللا ىلص دج قدص ىلع ةلالدعأ 4 ميد تان نه ةيآ نم مهتاتامو © ا

 لاوقفنأ 2 رافكل | ولاق نينمؤملان | كلذو شار 5 هانكاق تاز ه6 هللا 007 م اطع ام ا

 اع هلندنأ معزامم نيك اسملا] اع ات

 دلو 0 هك قفاوت ن مق مهقزرل | 8

 | ضارتعاال و ىنغلا لام ههل ضرفاهف ريقفلا,ىنفلاولل نكلو هلامىلا ةحاح ال ىافنالاب |

 ىلاعتمللا لوقٌْنموهلئقو هيلع ننام كرتو ادم ماب ا( نباطخ فأل ماهو 1ْ

 2-00 هم رطل مهآالماعمو مه رحاتمىف ن نوم

| 

 ىأو مكي رافرتقلا مها ليقاذ أو و“ 3 لحو ع هلوق ع 7 لي ره اع 50 م

 |0116 در نعل هواجاموعو م كلاوم نهى

 أ » أ هللاءاشيول نم قزر أ ىأ « م 0 ودم ندالا فار رفك نا ذلا لاق

 وهف كبرملا بهذا هلق نيكسملا هلأساذا يدا ون. صاعأاناك لق هقزر
 م-هقزرينأ هتلادارأول اولاق هلا ةيآآلا ىنممواأ همهطأفأ هعنمدق لوقو كب ىنم هىلوأ

 5 روع ءالعلا 2 كس.تامماذهو هرعطي لن م

 ردفأو قلللا ضعب ل !اعن هللا ' دول لطاي نوعزب ىذلا اذهو هللادمر 2س“ نم ىطدنال

 1 ىنغلا سما واقاقحمتسا ال ىئنلاايندلا ىطءأو الذال ويقفلا نم ايندلا عنف ءالخا مهضعلإ

 اذهاواق ل_قو ىلاعت هللارعأق فاوب نمؤملاوهقلخىف هتمكحوهللا ةئيشمىف دحال

 نينمؤمللرافكلا لوقنم وهل « نيبهم لالض ىفالا متأنا و ارحل للم

 اكل لا وةماقلا عويس «دع ولااذهىم نولوَش وه ة8نينمؤملا باوج ئنءاودر ءامل رافكلل

 «ةدحاو ةمعصالا 8نور ,ظتنب ىا## نو رظنءام #9 ىلاعت هتلا لاو #4 نيةداص من نك نا ©

 ظ نومصا# مهو مهذخأت » ىلوالا ةفنااديرب 'مهنع ىلاعت هللاوضر سابع نبالاق رافك (اورفك نذلالاق)
 )» 06 2 نا) 00 2 نم ىلع (هللا مع وأنم ( قدا (معطن 0 نيئمؤملا 8 رفا ) اون ما 3 دلل كم

 د ”ةلاوزه ف زنلاشو نيب طا (نيبهلالضوف الا ١ متأ ام مت 5 1 كا لو مو 3 ١ لاق لاق و نينه ملا رمشعماب من ام (متنأ

 50 ثعبس ن أ نيقداصلان ل تيكن (نيقداص من 0 ها (دع ولاا ذه ىم )ةكمرا ةكا(ن واوهو) شير ةةقدانزىف

 روعزانت ( نا هو(ةدحاوةحعدالا) كوب ذدكذا باذعلاب كموقرظت ءام(نور ورظن .ام)توملا

َّ 



0 

 مم وثع ما وناكو هلج مهم ندو دالوالا ةيرذلاب دارااو هولمملاىا ) 0 .وهثملا كلفلاف) 0 ىذا
 هللا لج ى-ءم لفقو مال- سلاة يلع 1 ةئلفس ادلع كلفلاو دادضالا نم اال و ١ 0 2 تاراك

 مهلع نانتمالا ف غلب اهنالمعود مجايرذ 01 اعاو مهايرذو مه معالصا ىفو نيمدذالا مهبابآ اهيف لج هنا اهيفم
 ف ( مهقرشن ًاشاناو) ---- ربلأ ناقس ىهو لبالا نم 1 سيةرو م (نوكر طل - 1 9 زو لثمنم ( هلثعزع مهل انقل

 الف( مهل عرصالف ) رحملا
 مهالوزةئاغا الفوا ثيذم

 اهرارقت_سا ند مهد ا اهعراع 1 ن« 1 عش 4 نانا 38 ذأ منوم

 كلفلاىف معايرذ ماع نباو عفان و تعا اهيق م :كتساعاو ىذقل نفدسلا

 الا) 1 ميال ( 1 1 امف لج هماابذ معايرذ 25 هللالجو مال || هلع حوت كلف 1 رملا لاقو وامل » نود 1

 تو 21 كوع لأ ناتتمالا ف غلبا هنال ةيزذلا صيصختو مجمايرذ مهالسا ىفو نيمدقالا 3
 دي ىلا اعامم ام

 ف : 1 هد أ هي نوكربام » كلفلا لثمن م # هلم نم «ريلانقاخ زاجيالا عم بيجعتلا ف لغ لغ
 لا 0 ىاأل # ما عرصالف مهقر كاش نإو 2 قراوزلاو نفسلان مواربلا ناس اهناف لبالاز

 ءاسطا اا واذم هالو ل عرصلا م هانأ مهلوقك ةئافتسا ًالفوا قرثلانع مه-سركع مهل ثرغمذ 1

 نابوصنم اب لالا ا عيتعوةجرلالا 4 اعاتمو ا ةجرالا 0 ه.بتوملاو 0 نود 3 نوذقتا

 مهل ليقاذاو )هل لومفملا ىلع شك ماحامو مكيدا نيام اوشنا مهل ليق اذاو و مهااح ما ني ىلا © ا

 (مكفلخامو م هلوةكضرالا بئاونو ءامسلا لزاونوا ةرخآآلا ىف دءملا باذعلاو تاخىتلا عئاقول

 0-5 ودجر 5 و بوب 8 و و كدب نسور أم رخا ١ اونوكت # نوير“ كلم 8 رخآتامو تونذلا د مدقاموا اكعد /

 ىلا مئاقولا 8 نموا هلوق هل اع لد قود اذا باوحو هلااةجر نيجار

 ةيدكملا مالا ام تيلما
 1 2 0 ١ ©« نوكربام 9» كلفلا لثم ىا«هلئمنم ,هلانقلخو © ءولمملاىأ# نوعشملا كلفلا ىف ولا

 م هل 2 امد . 6 .

 مدللاو ل 7 ع بدار !ليقو ربلأ نافس ىهو لبالان 0100 2 ذات و ةلضل هلع وت عفر نوصل تال فل دان أ ليسو ىلا تان شل

 ةنيفسلا ىف اوناك نيذلا بالسأىف نيمدقالا مهءابآ لج لحونع هتلازا ةيآآلا ىنعمو
 اادلا ةتفوأ ةعاسلا

 مكلعا) ةرخ آلاةبو-قءو ا تر
 ساسمعلا لوق هنمو مهلاةيرذ اوناكل

 قرذلا هله را 1 ٠ ذقو نيفسلا تكور ةفظنلب

 ىلعف هنردقن م بصل متل ىف غلبأو م 4عءلع نانتمالاق علب منال معقد م عترذ رك ذاكر

 قزاؤولاو نفسا انو 0 هم ىلأ هلثم نم دلوق نوكيلوقااَدل

 فئاونوكل (نوحرت

 م ع :
 لاحواوطض رعاىا رو<ماذا

 هلوقنال هفدح
 - 1 : مهالو# مها كحال 1 مهل حرت دان اق امانا ه©راذصلاو رايكلا راهنالا و

 ل0, را د ا || ةحدالا » ىباذعزم مهذقني دحأالو سابع نبالاق قرغاانمنوجتنىأ © نود
 ةئيفس ف(كلفلا ىف)ةيرذلاو

 2 | ( 0 ١ اونا مهل لد ةاذاو# م هلاحأ ءاضققنا قل تأ مه* و هللا هجري ناالا ىأ## نيحمىلا اعاتموانم

 كا 37 هلأ واعف هةر الا وع مكيدب أنيبام سابع لاق م ؟قلخامو مكيدب أ نيبا
 8 . ان 1

 قلا 00 / ناكنع اقر هللا عئاقو قع ميس نيام لقوا 7 اورتذتالو هور دحلاو امندلا ىنع

 هس تح *ى ع .٠ ء . 0 2 0 .
 قي 1 >5 6 3 ةجرلاءاحر ىلعاونوكتل ىا 03 نوجر م لعل 9ع ةر ةر> الاىنعي مكفاخامو مالا نم مهن

 عحوتشنب فس لثم نم (هلثم ند ]ل طاطا د ِ ىلا -هتدلوق فدحلا لع لديو اوضرعأ أاوقتا مهل ليقاذاو ءريدقت فوذغاذا باو>و هلانئاخو ) اهعفرالا اه
 نوراجي(نودقنم هال و)قرغلا ند مها تن .ةمالف( مهل رم الف)ر علا ىف( مهةرغأ امنوا )لب الاوقيراوزلا ند م (نودكل

 17 مل لبق اذا 7 يك الهو مموم تقوىلا (نيحىلا) ال ا و لق رغاانم ممجتانمةمعن (انمةجرالا)ق رثاأأ
 امدلا م نم ) مقل امو ) اهلاولعاو اماونم ١ اف ةرخ ”آلاسعأن م ِ د , انيباماوقتا ) 0 ىنا مهل لاق
 اونذعتالف : ةر> لاف 0 3 (نوجرتركل آل )اهوهزيوأج اورتذ'ذ



 واسهرب دشن ىلع هع رداقل الو ءااممتال اهنم دحاووف ةلمل لكر ملا لزني الزنم نورسدعو ةيناع

 هن رب دق: ىندهال هلال فاضهرب دقن نم لزانمهان را ورهشلا ص ةناذاةلمل وأنت رتتسي مث نب رشعلاوةنماثلا ىلا

 ريس انر رذتوأ ) نورسثءلاوثااثلاهز لأ 5-1 + هدق عال زان

 ١ قد هلزانم رخآىف ن راك اذاف

 داع ىتح) سو#:_سأو

 خارمءلادوءوه(نوجرءلاك

 هنزوو جوعاو سيب اذا
 2 ا رغل لإن م نولف

 قيتعلا( مدقلا )فاطمنالا

 كو مدق اذاولوخلا

 نه هنرمقلا هيشق رفصاو

 سمثلاال) هحوأ ةثالث
 7 لهسشالىأ( اهلىش
 نأ ) مسالو محكنالو

 همم عمت (رمقلا كردت

 هلخادنو دحاو تقوىف
 راع نيل هال ف
 نيرينلا نهدحا و لكك نال

 ناطلسو راهنلاب 0

 لليللا الو ( ليالاب رم

 للذلا قبسيالو(راهلا قباس
 ةيآ لبللا ةيآ ىأ راهتلا

 باي ”راااذه لارسال

 َ 0 ملاو رسل مثلا نيب

 (لكو) اهب رغم نم سما

 مهلكو ىاديلا فاضملا

 راقالاو سو,كاريودلاو
 ْ 0 كلفىف)
 مينرفانحاا متن

 كلك الا انايزلا رقغا| هلا ميل ءاوعلا ةفرصلا هر رب زلا ة هجم ا فرالا ةرنلا عار ١ ١

 رف مدقملا ا

 رلابصاب رهقلاو سماءزباو نوفوكلا أرقو سوقتساو |
 لا

 ماهل جدن سهم! ال ها دعاصن لو> هماعرحام ل قو قد دا دلال نول و ذوي ا

 ىنناافرح ءالباو ا

 لإ ناطل لارا يد
 لاو هيلا فاض ا نع صضوع نوتتلاو مهلكو 0 هريس ةعرسل مالملا

 ان ءاهيفريسإ

 وكف لزانم هريسم 5 ٠

 ااةعتملا نارئذلا ايرثاا جيلعلا طفلا نورسثعو ةيناه كو ادا ا

 داغر ة هع حالا لع دوعسأ دهس علب دعس عاذلا دعس ةدل. | 0 دا 0 باقاا

 اممحهالاه:٠ دحاوىف ةملا لكل زي توطلاو طبوهو ءاثرلا رخؤأملا ولدلا

 اد عاقجالا لبق هيف نوكي ىذلاودو هلزانم سك 0 100 الو

 ١ نوحر ءااك داع ىّت> ١ ٠

 ةءاامهو نودحرعلاك 2 يابا ءالاوكم كر هنالاز نولعف جوعملا خارم

 لكلا نوكي ل كلذز راو هريس ةعرسىف © رمت يملا ك اردنا # لهستو اهل مص

 رو سوطتف هناطاسوأ هلع ل لوزتااب هناكموا ةيفاتدو هران !ىفوا ناو.حلا شدعتو

 !.الاالو © ادي راامالا اهارمدتيال ةرحم-* اهناىلعةلالدلل سعشأا

 ةساابو نارياامهوامهاتنآ امم دارملا لآ قو هبقاعي نكلو هتوقيف هقبسي © رابنلا قباس

 هال ق.سااب كاردالا لب دبو لوالل 000 نوذ 00

 كحاب مهلةيآو 9 طا_ساب هيف نوريس 4 نووست كلفىف 9 اهب رعشم هر

 نيذلا مهءاساو مارا ىلا مموثعب نيذلا مهدالوا «# مهتيرذ

 ذاقم راو أ نيتليلرتةسي متن رعشعلاو ةنماثلا ىلا لهتسملا ةليا نم اهيفريسي ءادعتسال اهنم لزنميف

 م مدقلان روح ر ملاك داع ع ىلامتهلوق كل ذف سوقنو قر هلزانمرخآ ىف ناك اذاف صقتن
 :دقاذاو لرطاةلغقأ يللا تارا ماكنت نم ىلا قدعلا خرام# “هع 1ع ىذلادوءلاوهو

 يل ىجشإ 0 اال 0 هلزاتمرخآ ىلا ا هبرمتلاهبشف راسا سول را

 ةددابلا ىلع ل بالا لخ ديالو هباضقن لبق لدالا ىلع راماا لخدالىأ © رمتلا كردننأ

 ىجنال مواعم باس نابقامتن امه ىأ © راهللاق باس ليللاالو #9 ىلاعتهلوقوهو .ءاضقتنا

 لدللاب سما علطتالف رخ الإ نال ف انهدحأ لخدال ليقوهتقو لبق اهدحأ

 انعم لق و ةهامقلا تعاق ةمح اصاوه رد ادار ءاوانقجا اذاو ءوض او راملاب 2 عاطرالو

 لصاف ران امهني نوكيال ليلب ليا لصّتءالو دحاو كلفىف رمتلاوم عقحتال سمثلانا

 م(خايصوأ

 متت

 لو نع هلوق  نوري_سي كلفىف رمقلاو سملاوىأ « نوصسي كلذىف لكو# |
 مهدالوأ ع 4 مهيرذ اتلجالا مهلةبآو كو »ا

 اا ار ءًووط بهذيفربملا ناطلسف ملطت نا (رمتلاكر ردن نأ 20 ان 0

 ءقونورودنارودىف (نوم!كلفىف) موجملاو رمتلاو سمشلا( لكو)» قو بها راب كاطلك وأ عطر ليالاالو
 بالصأ يف( مهتيرذانلج انا )ةكم لهال ةمالعو ةريعأ مهلةيآو م( نوري



 6 نولخ ادي نوملظم مهاذافإ# ق 8 ة.سبام هبارعا ىف مالكلااو دلل سنم را 1 ا

 رفات رةتسا :ةيشاه رود هيلا ىهش نيءمدخل 4 اهل ا ِ سعشأ|و ف مالظلا ىف

 لاق ةفقو كانها 4 نا نطظي ثيح ًاطبادحوت هيف اي "رح نافو ئيسلاد. كلو اهريسم عطق 5

 ميودن وكاباهل ىريدح سمشلاو

 مكحلل نضتملارب د قتلا اذه ىلع ىرجلا# كلذ » سبل ىنععالنا ىلع رقتسمالواغادةكرحتم ا
 5 لكى لع هتردق بلاغلا « زيزعلا ريدقت ١م اصحانع نطفلا لكي ىتلا |

 ه لس لو الا © انثردق ىلع مهلدب ىنعي مهلةيآو 9 لجونع هلوق # باودلانه

 اس نيوشللا تب ىعاذاف اماع لحاد را ملاو ةئيلطلا

 2 كل ىو ىىح الزان :مىف ربمسلا لق هو ةعاساا ماقو ايندلا

 ىتاىف اهعافتراةيامن اهرقتسم لقو اهرقتسفا

 ةيراح ىئهف فوقو الو اهلزازتال ىأ اهلرقتسمال ىرح سمشااو دون نا
 ||تلأس لاق رذوبأ ءاوراهف لسو هيلعمتلا لص ىنلا نع عصدقو ةمايقلاموي. ىلا ادبأأ
 نع و هلوقنع سو هد هيلع هللا ىلص

 بهذت نأ: راسلت ع سرد ميسو هيلع هللاىلص ىنلا لاق ةياور

 نذؤف ند است اة هم نود ىد بهذ 1 -١لاق رعأ هلوسرو ا سدا

 ثيحنم ىجرا اهللاقيف اهلنذؤيالف نذأتستو اهم ليشالف دعستنأ كشوبواهل
 زيزعاارب دقت كلذ اهل رقتسأ ىرحم سمع !|و ىلاعت هلوق كلذف ١ مم رغم نه

 لاقف هيف نورسفملا فلتخا ىوونلا نيدلا يح ممشلا لاق نيه او . ار أ ميعلا ا

 0 2 مون لكس ملا تبىعاذا لوقلا اذه ىلعف ىدحاولا لاق اكيكاناع رهاظب ةعاج

 اطت تنجب |

 اههف ىلاعت هللادقلخ كارداو زيبع وهف سلا وصلا اسدلا ءاضشا.دنع اهريس ءانا

 ىّدلا بانملاو ريدقتلا كلذىلع سعثلا ىرح نم ركذ ىذلاىأ«كذإ» رعأمشاو

 ااغلاىأ # زيزعلا رثدقت 8 هطابنتسان ء ماهفالا ريمم”و هحارط#انءرظنلا لكي |

 لامت هلوذ #3 "ىشلك ا_لع طيحلا أ و ميلعلا و رودقم "وش لك ل هنردش ا

 ةلبل لكل زنيالزنم نورمشعو ةيناك .ىهولزانم هلاث ردقىأ « لزانم ءانردق رمقلاو

 أ ىف اهل ناف براغملاو قراشملا نهموب لكل ردم ىهتنوا ص وصخم جي ىلع اهل رارقتسالوا ا

 ا كلذف عجر , : ما مر 3 دعب اىلا ىف ىد ريس ا 0 اذهل زاثم لأ ىلا محا

 ردقتلا كلذ ىلع ىرجلا |[ ىف اهطويه ةياو فيصلاق ءا ا ءاتقلاقااكط ولع ةياخو كلا

 | 1 ماده ىلعو هادعتنال نما ! تقال 1 كفو علطتن أى ا نعردلا تى

 1 4 لزاتم ل 500 * ةأنأ ردق رمقلاو طك مولعم لس هلع ط.ىلا 4 ماعلا

 ١ لصالانا كلذو ةيظلاف مهاذافىأ 4 نوم عظم مهاذاف راهل ادن 7 ِ و حتا

 أ ةملظلا رهاطظتف لدللا نم راهعلا ع 3 :

 | ءاضقلا دنع اهريس ءاهتنا ىلا لبق اهلرقتسم ىلاىأ # اهلرقتسمل ىرحن سمشلاو ا
 1 م هزواحال ما

 ءوضلا هنع عزنت أ زاهنلا )|
 مدد صدمت ١

 صحت نامزلا سفن ىرعش أ

 املصأ نال دوسأ ىحنز |
 ءاوهلا نمضرالا وءامسلا نيب ||

 هضعإ تك اف ةملظلا |

 8 ل يعل | ءوُض 1

 ابا قاد جرسأ ١ 5 1 امهيلادوعتالمث ب رغمن ا موب لك علطتاب رغم واق رشم نيد وةئاعالئاهرود

 || امن نوح ىا اهلرقتسمال ”ىرقو ىملاعلا بارخدنع اهءرج عطقنملوا لباقلا ماعلا ىلا |

 لاول الاغا قنوأ 1 أ

 سنا مهل آو ) ىرت

 «طييافرع هكر

 هيلا ىهتنا ردقم تقوم ا

 هيشةنسلا رخآ ىف اهكلف نم

 هريس عطقاذا رفاسملار قتسع
 ع 8

 لكاهريسن ماهادحخلوأ

 د ىلارم ىف 0
 ان ا تالوأ ةمرشا
 ( كلذ) امندلا ءاضشنا دنع

 رب دق ) قيقدلا باسلاو |

 رد ؛بلاثلا ( زؤفلا | 8 1
 : 31 ىو رمل تح اه رةتسم لاق ايل روت قر

 لك ىلع رود_ةم
 (رمقلاو)ءولعملكب (ميلعلا )|

 (هانردق) ءرسسشب لعش بصن

 ع 31 1 ا

 وباو عئانو ىكم عثرابو |
 ءادتنالا ىلع لهسو قرع

 8 ِِء 0 5 .٠

 ةءاوىلعوا هان ردقر 1 و أ

 4 )رمق م ما | ىهو ) لزا

 دع( هلا ةيأو ) ةاسأ || ام
 (لدللا) ةكم لهال ةمالعو ١

 هنعبهدن مما ا

 اذافراعلا) || ى

 اوت نس او ليللا ١

 لاق واهل زان (اهلرتتشا

 قا( رولظتو

 اهل رقتسمال اراموألم مل لكزز م

 (لز رازم هانز ردو رمت أوز مهريبدت ودقلخم(ميلا) هد نم يال نأ 00 ؟ا/ اخ واف ةمقنلابزب زعل اريبدن (زب زعل اري دقت ك



 9 وو طقلاءام لقاذاوننالا حالض هنم قأز ”رالاب موق و شيعلا مظءههن ق ةاعَج .ىذلا“ ىكلاوهب لانا ىلعلديل فرظاا مدق

 نوعلا نم م اهيف انرحقو بانعأو لين نم رومان (تانح)ض رالاىف(اهيفانلعح و )ءالبلا لزنو كالهل ارمضح دقفاذاو رضلا

 .اولكأبل ىأى اءهتنريمشلاو ( هرمثنم اركأل) هين وبشتاا هر دك فوذحم لومفلاهريغ دنعو شفخالادنع ةدئاز

 . ىل!لاعالا نم كلذ ريغو عيملتلا وقتسلاو سرغلا نم معد ًاهتلعام وىأ(معدنأهتلعامو ه)ىلعو ةزجهرك نهرعلا نمهلل 5

 را [همفو هقلخومقلا لتس قتف سي ١٠م زي> رثلانا 4 نورشملاو كلاثلاءزحلا 0 0 أ

 50 بانعاو ل نم قاع 5 557 َ هب 0 لك ؤيام ظعم 5 0. 0 0

 : ظ رعشم سنجلا ىلع لادلا ناذ بلا ن ود امهعج كلذلو بنعلاو ليلا عاوبا نم | ةييغلا ىلا ماكتلا نممالكلا

 ِ بحلا قباطيل روتلا نود للا 0 عاونالا ىلع لادلا كلذك الو فالتخالاب | زوو تافتلالا قيرط ىلع

 ْ 1 و # عنصلا راثآو عفنلا ديزع اهرمش صاضتخال بانعالاو ]| ليمتلاىلاريعتلا عحرينأ
 ' نم 0 يدعو انظف مينلاو مل ريجفتلاو رسفلاو فيفمتلاب “ىرقو ظ 2 3 0 ا 18 - ا . هدا 7 | ءعوسومرع تاهل

 0 دارا تاق ةقملا تعفاز ف وصوملا فتك نول نه انس ىنا* < نول | 6260
 5 5 5 6 8 0 رمال قلعامليختلا

 ريمضلال قو تاناوهو ركّدام رم ه6 هرمثنم اولك أل 8 شفخاالادنع ةد,سنهو |
 )أ 5 ل رو وك ملام سدا سن

 ١ نيدمغب ىاسكلاو ةزجأرقو هقلخم رْقلا نال هيلا ةفاضالاو تافتلالا ةَم ةقبرط ىلع هلل ] . دبور لاك تانملاوهو

 ا رع ىلع فطع « مهيدبا هتلعامو #3 نوكسوة يصب ”ىرقوراك عمجوأ هن ةفلوهو | قابو ضاس نه طوطخاهف

 | هللاقلخيرثلانا دارملاوةيفانام لبقو امهوو سبدلاوريصعلاك هنم ذمتاام دارملاو | «قوبلاعباوت داجلا ىف هناك
 نسحاةلصلا نم ةقدح ناف ءاهالب صفح ريغ نييفوكلا ةءارق لوالاسؤيو مهلعشال ْ تيدا لاقف ةالحلا

 ا

 ىذلا ناحي- » هكرتل راكثاهنا ثحح نمركشلابسما « نور ءبالفأ ب اهريغ نم قولا تيلع اموبكاذا نا
 رجمشلاوتابنلا نه 8 ضرالا تزنتامم فانصالاو عاونالا## اهلك جاوزالا قاخ |

 هللامهعاطي ملغ احاوزاو #« نوملعيالامو 88 ىثتالاورك ذلا 6# مهسفنا نمو ©

 | نم © نيتا بىأ « تانح # ضرالاىف ىأ « اهف انلعجو ف بحلان « ىأ ْ

 ىفو كلذك ةفوكلا لهأ
 نيمركلا لهأ فءاصم

 سال تلا كل ف رين اوك اتا نول نم اهيفان رخو بانعأو لين
 ”ىرقو هفاويعت ىذلا سرفلاو عرزلان م 6 تيحبأ هيقاعانو و ءاملاب |

 ريعضلا عم مأشلاو ةرصيلاو:

 را نا ىلع ةيئانام ليقو

 ىدبأ هلمعت ملو هللاقاخ

 هيلع نورذقالا سال
 ءاطتسا( نوركتي العا
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 اهودحو لب مه عيذص ند سلو مدا هلمعتملو ىنعملاو ىننالام لدقو ءاهربشغب تلمع |

 ١ ةلحدو تا رغلاو نلسشلالثم ل دناهلمعت مل ىلا راجنالاو نويملادارأ لقو ةلومعم ناعس) ةيملازركش 5

 ىنعي « اهلك جاوزالا قلخ ىذلا ناهس © ىلاعت دتلاةعبت أ « نوركشيالنأ © فانصالا(جاوزالا قاخىذلا

 هي مهسفنأ نمو بول اوراقلاو راجشالا نمىأ# ضرالا تبئتامت اهلك انصالا | ( ضرالا تنام اهلك )
 رملاو ريلاىف ءايشالان م ىلاعت هللا قلخامم ىنمي 4 نولعيالامو ف ىثالاو ركزلاىأ | عبزلاو رجح“ اول يمان 58 :
 دالوالا(م 0 ندور او

 (نم) سانلااهلعيالءايش ًاراخخلاوةيدوالا ىنفامتةرعم ىلااولصوتالواهيلعهتلا هعلطي لاو زأ نمو( نولعنالامو)ائاناواروكد

 (نويعلانم) ضرالا ىف(اهف)انةقث( انرجفو )موركلاىنعي ( بانعأو ليت نم )نيتاسب(تانج ) ضرالاىف ( اهفانلعجو

 رو دئ1) ىبسأ تسرغ اههةلاقو نيد انساه ( يس ادئلع امو ) لخلارك نم( هرم ماوطكأيل )رابنالا
 ال(

 ضماحلاوولحلا (ضرالات نت امم اهلك ) فانصالا ( جاوزالا قلخ ىذلا ) هسفنهزن (ناحيس ) هناونمؤيف كلذ ملعف

 رحعلاو ربلاىف ( نولعيالامو ) ىتأو اركذ افانصأ( مهسفنأن مو )كلذديغو
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 كلا م هرمهدهفةرشحاي ىلاعتاهت لمقاع اكمهيلعت 0 رمل رسخلا(نٌؤ زهتسيه.أوناكالا لوس "0

 مهلاح ىلع فهلتيو نورسمملا مهيلع رسم ناب هاقحأ مهنا ىندملاو لسرلاب نا زهتسالاح ىهوابيف ىرضف ن أكقحيسلا | ظ

 ظ

 مهيلع رسموا اورام ناب ءاقدحا نيرادلا ريح مهوعذب طونملا نيصاخملا م ١

 هللا نم ارحم نوكي نا زوحنو نيلقثلانم نونمؤملاو ةكئالملا ملاح ىلع فهلت دقو |[

 انرسسحاي ةءارق هديؤبو مهسفنا ىلع ةونجاع ميظعتل ةراعتسالا ليبس ىلع مهيلعملاعت 1

 ةردخان | ىرقو فودع ىدانملاو اهلعف راعكاب لقو ا قاعتملا رابألاب اهلوطل اهيصنو '

 مهلبق نه انك ال_ها ةرثك اورب ملأ ىا'ىسملا ىلع 8 نم" لدب # نو-هج ريال

 ةقرافلا ىه ماللاو ةليقثلان م ةفف ناو ءازعحلل ةمايقلاموب *« نورضم امندل |

 ةفصوا ةيآربخ ةلاو ضرالل ربخ 6 اهانيمحا 8 ديدشتلاب عفان ارقو « تيما ١

 4 نة رو هناوناكالا لوسر نم منام »ا ل ام 00 ىلاعت لاق ةرذشلا كلت بدس نيبمث |

 انيدل مجال ككاو 9 م نوربتيالفأ امندلاىلا رد ىأ 4 نوءجربال مهيلا

 9 نولك أي هنف ِ امههبشأامو ريملشلاو م #« ابح » ضرالانم ىأ 1

 أ عيبج امل لك ناو ظ فانئتسالا ىلع رس كلاب “ىرقو مهلا نيءحار ريغ مهنوك |

 ا نأ نوكت الا مع ديدشتلاب 0 ةزجو مصاعو صاع نبا ارقوددك اا ةدئ امو ١

 ' ضرالا مهل ةيآو 9 نورضحلاواهل فرظانيدلو لو_هفم ىندع لف ةعيجو ةيفان |

 ا اهنوك ناسا فان ةتساوا اهريخ هي آلاو ًادتبملاوا ريا ىهو ةنيعم ادري مل ذااهل 3

 , ىلع ةلالدلل ةلصلا مدق © نولكأي هنف 9 بملا سنج « ابح اهنم انجرخلاو و | ] أ

 | ن * مهيب ا لهال باطخاوربخي ا هلوق © | ظ

 | لاك عمهلدت تعي » مهلذيآ وو ةماقلا مون نورسض مثلا م.جنإ قع » ندرك

 ا 03 اهنم انح ا ظرطملابىأ # اهانيبحأتت لا ضرالا 2 قاوملا ءايحأ لع انتردق أ 06

 ا ةييسكلا ناف 4 نؤوزهتس هل اوناكالا لوسر ند ا زامل اها لدام ى

 د 0 !| ءا لا 0 لعافلاىل اةفاضالاب دايعلا ١

 ا معلا مهنا 0 ماهفتسالا اهلصا نالة ةيريخ 0 اهليقام اف ل ع ْ

 (نورقلا نم مهلبق انكلما 31 ولعيملأ ( اوربي 00 م نيتمؤماو ةكبالملا ةهح نه ف مم اع رحم مهوأن وفهلتلا ا

 الا ماهفتسال اهلصأ نالر ل و ًاءاهغت _سالال ثنا اهلبق ىلع هاعاهيف ل_معيالكن الك ىف لمعان ,ءقاعماوربوا_:كلهاب بصنك 7

 ا لع انكله اكن م لدي 4 سا ةر و 03 ومجرب ال ا! مي ؟.07 زه»- ىازدإ ا ةوةلاىف دفان إ

 ملأ هريدقش لظفالا ىلعال

 ا كلما رثك اورب

 نيمجارريغممنوك مهابقنم
 انيدل عيال لك ناو) مهلا

 ديدشتلاب ا ( نورض#

 ىنمع ةزجو مصاعوىباش

 مهريغو ةسيفانناو الا
 ةل_صامنا ىلع فدقحلاب

 ةففحم ناو دكأتل

 تالت ىهو ةل_.هثاأ نم

 ىفنيودتتلاوةلاغال ماللاب
 هبا فاضملا نهضوعلك

 نوروشحم مهلك ناىنعملاو

 باسعلل نو رض نوعو
 نءريخأ اعاو نوب دعم وأ

 قمم ديف الكن أل عيمج لك

 ىنمع ليمف مد اوةطاحالا
 عاتجالا هانممو لوعفم

 ميم ” ااا يدب
 ريخو 1 (مهلةياو )

 هللان ا ىلع لدن ةيذاع واعأ

 ضرالاءايحاب ىنوملا ثعبب
 ةيآ عفترب نأ زوو ةتملا

 3 كلذكو هيل ةتملا صر الأ تن 0 0 ناين ادد نأ وهو راطملاب (اهانيمحأ ١ ىدم ديدشتاابوةسباملا(ةتمملا ضرالا) : د توابشص مهلوءادتالاب ل

 تأ رككلا ةلد هامالموعف | أما اعاب للو مرا ناقلطم ناتيس ل ًادنال فلاب لاللاو ضرالا صوت نأزوكو

 (نو هاك ًايدد : 0 سلا هيدي رأ(| حا: ماد 1 0 للا لع مأدقلو هءوحتو لاعفالاب امهقصو

 3 لسرلا ءال وهاوذ ِ و هب نورحم “او نوزع 311 نؤزوسي هباوناكالا) لوسسر (لوسرنم 00 1 اع
 مهلا مهنأ) |ةيلاذنا مال م (نورق 2٠ انو م 3 كم راقك نب ل[ اوربملا)رثب فمهوسدو

 مآ اوباسدلل )ن ورضع ) د (انب دل 1 0 مهلك 5 نورقلا لوب( عج )الا لكام (الكناو)

 نولك ًايدنف ابوح احلا مفانت (١ ايناس 23 رطملاب( اهانييح تاكل( ملا ضرالا)ةكملهالةمالعو ٠

 ا.ةا|موب ىل ىلا(نوءد --- 7

 هر ع ) مهلةيآو ) )ةاصان هني



 ةفانام.( انلراامو ١

 موق ( هموق ىلع )
 ىأ ( 0 بيبح

 ند هعفروأ هلق دعب نم

 مهيب ذعتل (. ءامسلا نم دنح

 | لزنننأ انتيكح ىف عصي ناك
 ادنج بيب موق كالها
 هللانال كلذو ءاعسل | نم

 لك لاله عرخ كا

 هج | نودءوجولا ضعب ىلعموق
 كلذ ضتقا ةمحت ضعي

 وأ ةذخالا( تنكنإ]

 (ةدحاوة حم الا)ةبوقعلا

 مالسلا هيلع ليريج' خاض
 مهاذاذ ) ةدحاو ةعص

 دمخت 5 نوتم( نودماخ
 ىتك هللانا ىنءملاو رانلا

 ملو كلم ةعصب مه سعأ

 نمادنج مهكالهال لزني

 مون لعفاك ءايسلإ دونح

 ةرسحاي ) قدنللاو رد

 دابعل | ىلع

 مهكال م(ههوقىلعانلزن أ امو)

 هولتقام دعب نم (هدعب نم)
 ةكتذاع (ءاعسلا نمدنح نم)

 (نيلزتمانكامو) ءامسلا رم

 انلسر املا وةكئالملا ميلع

 نا)هلتقدعب نم لسرلا بلا

 ةحعصالا ) تناكام(تناك
 021 (ةدحلال

 بابلا ىند اضعإ ليربج
 ةدحاو ةعص م3 حاصق

 دك _ةزرإا ع تويوتا همص 7

 قد 3

2 
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 || مهكالهال # ءاعسلا نمدنج نم 9 هعفرواهك الهادعب نم# هدعب نمدموق ىعانل زنا امو

 ادنج لزن:ناانتيكح ىف مدامو # نيلزتمانكامو إلف مالسلاهيلع لوسرلا يظعتب ءاعاو
 ةلوصومهامل.قو كموق نم كراصتن الاسس كلذاناعجواببس ىث لكل انردقذاهموق كالهال

 || « تناكنا9 ةديدشراط»او خروةراح نه مهلبق نم ىلعن يل زئم انك امبو ىادنج ىلع ةفوطعم

 لع عفرلاب ”ىرقو ليربج اه.حاص « ةدحاوت_غدالا © ةبوقعلاوا ةذخالاتناكام |

 تيملاو ةعطاسلارانلاكىحلا نا ىلا !نمررانلاباوهبشنوتيم# ن ودماخ هاذاف ةماتلا ناك

 دبل لاقاك اهدامرك

 عطاس وهذا دعب ادامر رو « هموطو باهشلاك الا ءرحاامو

 اهيف ىرضحن نا اهقحنم ىتلا لاوحالانم هذبف يلاعت «© دابعلا ىلع ةسحاي ©

 هي نيازئمانكامو قه ةكالملا نعي » ءاعسلا نم دنح نههدعب نم هموق ىلع انلزئااموول#

 لاقف هتبوقع نيب مث #© نونظتام ل ناك مهك الها ىف سمالا لب اذه لءفنلانك امىأ

 ةنيدملاباب ىنداضعب ليربج ذخأ نورسفملالاق :« ةدحاو ةحعصالا تناكناول ىلاعت

 6 داعلا ىلع ةرسس>اي  نوتممىأ ©« نودماخ مهاذاف #9 ةدحاو ةععص ب حاصو

 أ| مدنلا ةدش نم ناسنالا بكرت نأ ةرسحلاو داعلا ىلع ةب اكو ةمادنو ةرسحاهلاي ىنعي
 ثيح باذعلانم اونياعامل مهسفنأ ىلع نورسحمت لبق اريسح هبلق قس ىتح هل ةيابنالام

 اونمؤي ملت يح ةكمئالملا يلعرسحتت ل دقو مهعفنب ملت رح ناعالااونقفةثالثلا لسرلاباونم قل
 لسرلاب اونهؤي مل ثيح ةمايقلا موب دابعلا ىلع ةرمسحاي ىلاعت هللال وق لءمقو لسرلاب

 © مث ) اونمؤيمل اع ةمايقلا موب ( دابعلا لع) نوكتةمادنوةرسح ىأ (ةرسحاي) نوكر حتئ النوم (نودماخ مهاذاذ)
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 سه 7. يس

 | «ذ < نوعان مقل ىلا 7 مكيرب تنمآ ىلا 39 زد لقاع ىلع ني الن يب لالض ه.هك ارشاو

 | | عرساف هنوجسرت اوذ_خا هموق 0 ” ا هناذ لسرال باطخلا ليقو ىناعا اوعمساو

 ' لهانمهنابىرشبهولتق امل كلذدل لبق 6 ةنملا لدا لبق #9 هواتش نا لبق مو

 0 سا روس م

 هنافهلو-ةانود لو-قملا نامبضرغاانالدإ لقملاعاو نسحلا هلاقامىلع ةنملا ىلا

 هياصتدعب هير ءاقادنع هلاحنع لاؤسلا نع باوخلازنح ىف فانئتسإ مالكلاو مولعم

 :* نيمركملا نم ىناعجو ىبر ىلرفغ اعنولعي ىوق تيلاي لاق 8 كلذاوهندد رصنيىف

 مهلمممل هلا هموق لع ىنك اعاو هللوقلا كلذ دنع هلوقنع لاؤسا!نع باوج هناف

 ميظع ًاطخ ىلع اوااكرهنا اولعتلوا ءادعالا ىلع جرتلاو ظرفلا طك

 ةيردطح كي ىرقوق> لءناكشناوء ماى

 ءايلاو لصالا ىلع تءاح ةيماهفتساوا نول عب ةلصءابلاو

 ةرجاهملاهبددربىلرفغ“ىثىأب ىأرفغ ةلص

 مهت:ذا ىلع ةرباصملاو مهند نع

 باطخ وه ليقو لسرلل باطخ وه لبق كلذب ىلاو دهشاف ىأ# نوعمساف ركبرب تنمآ ىناوط

 ىتح مهاح رايهؤطوودوعسم ن.!لاقهولتقفدحاو لح رةيثوهيلعموقلا بو كلذ لاقالث هموقا

 ٠ لها 2 ىبوقىدها مهلا لوقوهوةراعلابهنومربا وناكل,قوءربد نههبصقج رخ

 ١ اهيعنىأروةنحلا ىلا ىضف أ لف« ةنللا لخدا ظل 4 لبق ىلاعتهتلا تلالف ةيكاطن ابهربقو

 ىلاعت هلئا نادم وق ينأى نك # نيم نكملا نمىنامخو ىر لق فعاعا نواف وقتيلابلاقو»

 هلل جوع هللابضغ لتقالف لسرلانءدىف اويغريل همرك أو هلرفغ
 مالسلاوةالصلاه يلع ل يربح ساذةبوقعلا مهل لخعف

 مهرخآ نع اونافةدحاوةدعنض مم حاصف

 ىلاعتهل و3 كلذف

 011 01 3 تتجمع شذ وشم هزولستساعز ل هج حير رجن جس جر سصعسودساح بمجتمع ت77 225سم

 | هللاءعفرف هلتش اومه الوا ءاده_كلارامك اهلوخ دف انذاو اماركاواةنحلا

 | ءايلوالابأد ىلع ةءاطلاو ناعالاف لوخ دلاورفكلا نع ةيوتاراهلثم تاستكا ىلع

 “ برب تنمآ قا 0 0

 لقاملو هن ىل اون تسل

 (ةنجلا لخدا) هل (لق)
 ةكاطنا قوسيف هربقو

 ناببلال لوقملا نايبل قيس
 امولعم هنوك عم هالوقملا

 ةنجلاناىلعةلالد هبفو

 .ةعقر هولتش نأ موقاادارأ

 الو ةنآاىفوهو هيلادللا

 تاوملا ءانشالا توع

 ةنجلا ل دال ضرالاو

 تيلايلاق ) اهي# ىأرو

 (ىلرىلرفغاع نول! ى وق

 ىذلابوأ ىلىر ةرففع ىأ

 نم ىدلعحو ( ىلرفغ

 مكرب تنمآىنا ) مهل لاق

 ناع الابن لو ّط 0

 ىلا لسرالادهلاق لاش و
 اودهشاف نوعمساف ركيرب تم

 ءوذخأق هللادبع ىلا ىل

 هوطوو هودلصو هولتقو

 تحرخ ىتح مهاح رأب

 لخداليق) هريد نمديسق

 ليقوةنلاه!بجوف(ةنجلا
 (لاق) ةنل!لخدادحورل

 ةنملا لخدام دعب هحور

 نورد (نولع؛ىوقتملاي)

 (ىبرىلرفغاع )نوقدصيو

 ى« هب ىبر ىلرفغ ىذلاب

 هللاالا هلا ال نأ ةداهشب باوثلابةنْلاىف(نيمركملا نم ىناعحو ) ديحوتلا



 نوهءاشننا ثيح مكغو مكلالضىفنوفرمس مت: أ لبوأ مهريكد يو هللا لسر لبق نهال مكلبتنم مؤشلا  انأ مث نف

 . , الق هللا دمعي ل.للان *.8 راغىف ناكو راجتلا بيمحوه ) ىسلدحر ةنيدملا عطف ١ . ءاحو ) هللا لسرئم ه.كربتلا بحي

 (ارحأ مكلتسيال نم اوعسا تيا او مونايلاق)الااو ا هلاقأ رح هن منح ام ىلع نو 0 ! ًاستألاقوهندر ,يظ أو هانأ لسرلا ريس

 را
 (قرطفىذلاديعاالىلامو)
 (نوءحرت هيااو )ىئةلخ

 ىلامو مك ج ع هبلاو

 نت زم ) د ةهزج

 ) ةلملاإ هنود نه ىقوك

 ندربنا ) مانصالا قع

 طرش ( رضب ندجرلا
 ممءافش ىنعنةال)هءاوح

 نقاودتت الو هؤركت

 بوقعي نيلاحلا فى نوعمساف
 تذخن ا ذاىأ ( اذاىنا)

 رهاظ نيم لالضهفل )

 اودخ اني مما نبب

 وحم عرساف هلو_حري
 لاقف لتشنالبق لسرلا

 (ةنيدملا ىصقأ نمءاحو) هللا

 (ليرزةسااطس
 (ىبسي) راجتلابيبحوهو
 عم تبيح ىثملا ف عرسي
 اوعبناموقاي لاق ) لسرلاب
 هللا ناعالاب ( نيلسرملا

 (ارجأ ركل ايل نماوعبتا)
 هللاب نا الا ىلع الامال وذاه>

 مهو ) نودكتيم مهو (

 اولاقد_ح وتلا ىلا نودش ص

 اند نمو اذن تأردت مل
 انودع نيد ىف تاخدو

 ىذلادبعأال ىلامو) هل لاقف

 عللإ |

 . - .٠ 5 ع

 ع ىنءت اهلةعافشالىا ْ

 ا 1 اذاىلا 0 ا

 لاقفءال ود ند لعتنأوأ اولاتف ؟.-؟ 0-1 لقرلا ىأ( نورشعلاول اه زلا) (نودت 4< مهوزةلاس

 ع ممءاشتو متدعوت كلذإو لالضا!ىفوا مْو- 2 اي ناصءلاىف فارسالا

 بيب>وهو ىع-س ل-حر ةئيدملا ىدتان» ءاحو 00 هندلريتتو مركينا بحي

 0 ةئاقسامهنيو سو هيلع هللا ىلص دمعت نءأ نم مهو مه١انصا تعاواكو  راخخا |

 ' موقايلاق #9 هند رهظاو مهانا لس را هغاباللا هللادبعي راغىف ناك لقو ةئس
 مهو ©ةلاسرلا غيلبتو مدنا ىلع ارجا مكس الن اوعبتا نياسرملا اوبتا
 ةزجريغةءارقىلع ه# ىنرطف ىذلا دبعاال ىلامو 8# نيرادلا ريخىلا # نودتهم

 ' ضاحماو هسفنل ةكانملا ضرعىف هدارباب داشرالاىف فطلت هيف ءايلا نكسيءناف

 ' هريغةداعملا مهقااخةدابع مهك رتىلعمهعيرشت دارملاواهاداراام مهادارا ثدح 3

 لاقف لوالا قاسملا ىلاداع مث ديدنااىف ةغاايم * نوءحرت هيااو لاق كلذلو
 ١ ىنمفنتال « أيش ممعافش ىنع نغتال رضب نجرلا ندري نا ةهلآ هنودزم ذخمأأ 9 | - ٍِء - 1 همر تحرم هى. ٌ

 عفشالام راثباناذ © ني.هلالض ىنااذاىنا #ةرهاظااوةرمدنلاب# نوذقنءالو ف ممءافش

 رصضلاو عفنلا ىلع ردتقملا قااس | ىلعام هح وبا ريض عفدنالو أ

 0 ناك بهو لاكو اراصقناكل |يقوراجتلا بيبحوه# سي لج رةنيدملا ىصقأن هءاحو هَ

 ا رهعسملاناوبأن ره بأي ىصقأ دنع هلزنمناكومادخلاهبف عرس دقاهقس ناكو ربرخلا لمعي ا

 ا هفصم قدصتمو هلاساافصن نيفصن رئسق ا اذاؤ هيسك عمج ةقدصاد 0 ناكو ا

 1 «نلرا اوكا مرتان لق مهءاج مهلتق اودصقو لسا اوبذك هموقنأ هغلب الف
 نول اذ مهل لاوو هند ند مهانأ لسرلا ربخ هغابالق هير دبع راغق ناك لدقو

 ' ارجا رككيالنماوعبتاف نيلسرملا اوعبتا موقايلاقوهموق ىلع لبقافال اولاقا رجأ اذه ىلع

 مكل لصف مركنيد ةحص نورتو آك ايندنم ايش مهم نورسختالىأ « نودتهم مهو
 لسرلاءالؤه نيد عباتمو اننيدل فلام تنأوأ اولاق كلذ لاقالفةرخآلاو امندلااريخ

 ةرطفلا فاضأ لبق « نوتتحردل ءاوىرطف ىذلادبعأال ىلامو © لاقف مههلاب نعؤمو
 ! يعم دنق عوجرلاو رهظأ هيلع ت تناكو ةمعنلارثأ ةرطفلان 0 معلا عرجرلاو هسفن ىلا

 | تعلاذنع نوذرت هللاو قلاخدبعأ ملاذا ىل 5 ها ا لع قل مك ناكفر>زلا

 ندر.نا © ةهلآ هنودنم ذ_أالىأ < ةهلآ هنود نم ذخنأأ » ركلاعإ ريزمف

 ا ياخ مهتءافش قي ىنع مفدتالىأ © ىنع ن نغتال ف هوركمو ءوسب ىأ # رضب نجرلا

 نادءلا نم لبقو هوركملا .كاذ نم ىأ # كا

 ره ظاطخىا # ن

 عع

 شرى 0 اماتصأ (ةهأ 1 )[سعأب هللا زود نم( هنود ن# ( 10211 را نوعحرت هيلاو ) ىقتلخ / ىنرطف

 هللا ب ادع نم 2-00 مهل نكن ) امش مهعافش ىقعنغتال ( بادع هداش ىئوحرلا ىدصلي نا ) رسب نجرلا ندرت نأ

 مث نيب ًاط> ىف ( نيبم لالضوإل ) أش هللانود تدبعنا (اذاىنا ) ةهل آلاىنعيمللا باذع نم نوريجال( نوذقنالو )



 ىندلا ضاقتنال اري اذدهام هلوقف بصنو انهرشب عفر ( انلثم رشبالا مثأام ) ةيرقلا بادصأ 1 (اولق ) (
 متتاام ( نويذكتالا مثأ) نا احو ىأ ( ىف نق ناكل لوز انوركمل ض6 هبشامل قبب لف الاب

 نء باوج ىناثلاو 2 ءادتنا لوالا نال لوالان ود ماللاب ىناثلادك أ ( نولسر م مكيلا انازعي انير اولاق ) ةبذكال /

 انيلعامو ) هللا لعوهللاده_ث مهاوق كلذكو ديكو تلاىف مسقلاىرجم راج مسي ان ودكأت ةدايز ىلا جاتحف راكتا

 كلذوركب انمءاشن ( ركب انري_طتانا اولاق ) هتععب ةدهاشلات اي آلاب فوشكملا رهاظلا خيلبتلاىأ ( نيبملا غل غالبلاالا

 لاقو اوم 11 هق متاام ردحا اناو ران |١ نم ةيدوأ ةعيسإإ تاخدا ىتا لاقو ماقف

 نوءعش لاق مهند و 1 لاق ةثالثلا ءال ةيلمقشي معقم كا ًارفءامعسلا باوبا نوقف

 مهيلع حاصف نمو منمو مج ىف نم و ووصل هنف رثأ دق هلوقنا نوع 6 الف ناذهو

 اع مكصاصتخا ىضتقت انيلع مكل ةيزعال © انلثم رششبالا متناام اولاق وي اوكلهف ليدبج

 4“ ىثنه نورلا لزئاامو # الاب املاعا ىضتقملا ىفنلا ضاقتنال رشب مفرو نوع

 ا

ْ 
 أ:
0 

 ا ا
1 

 مهراكنان ع باوحمنال ةدكؤملاو اللا اودازومسقلا ىرغع ىرجي وهو هللا ب اودهشتسا

 00 نسحلاوهو هتعدل ةدهاشلا تاي آلانيبلا رهاظا 6# نيدملا غالبلا الاانيلعامو
 هوعدااممارغتسال كلذو مكيانمءا ان # مكب انريطتانااولاق 88 ةنيبالا نسحيالهناف

 ل هده كلام نع ء اوهتلل , ا نثل © قف هع مهرفش وهل مهحابقتساو

 مس
 فوذعاطرشاا باوجو متظعو © 0 نا 8 مكريط'ىرقو مكلاعاو متديقع
 ىنمعناحتفإو 0س مهلا نيب فاالابدنز دقو بيدعتااو جرلاب 00 متريطت لثه

 ىرح ث.ح مكسعم كر باط ىنمع فن فدخلاب ترك ذنباو ماهقتتا يغب ناو مر 55 نال مريطتا ا

 مككداءموق #* نوفرسهموق منالب 89 غلباوهو كد

 الا متنا الوسر لسريملىأ «' ثنا نجرلا لزنأامو انائمرسشبالا متنأام اولاق
 ا نيمو طاش ك ناو أ © نولسر ا مكيلاانارعي اني راولاق جنوعزتابنىأ 4 نوبذكت

 ع انمءاشتىأ مكيان ريطتانا اولق و انقدص ىلع ةلادلا تاي لابىأ © نيبملا غالبلاالا

 نع وتكستىأ# اوهنت لنآ ف مكمؤشب كلذ انياصأ اولاقف مهنع سدح رطملانالكلذو

 , ؟ رئاط اولاق ملا باذعانم كتسيلو ر ةراجملا ليقو مكتلتقنل ىأ مكجناو
 سايعن !لاقو 0 ؟باصأ ىنمع كس ذكتو 0 وس أ ع
 منألب 2 مظعوو متركذ نال مل ءانمم # مترك ْأ 9 رمثلاو ريا نم مح

 | لجدزع هلوق # ركعىف نوداق* رككرشو م كلالض ىف ىأ # نوفرسم موق

 ا منأل )مكبان مءاشت ( مكبان ريطتانا) ل_سرال(اولق)

 رماط) لح رلا عي (اواق ) لتةااوهوعجو

 َ ة 00 :أ لب ) هللا مانفوخوكانركذ

005 

 | «نولس رلمكيلاان عياش را ولاقت هتلاسر ىوعدىف# ن وبذكتالا منان 8«ةلاسرو ىجو أ

 | ءو سوهو ع -- ممؤُش بيس # مكمم را اولا ملا باذع ف

 هيلا اولام ”ىش لكباونمَش 2س روس) نألاهجلا ةداعو مي ا هلع ترقثو مت وحرك مل ١

١0 
 اومءاشتيو م يعابط هتلبقو اوعدف مايا ةنيستتم تاع مالثبا اوعدقاه انمأ تمم ءاعلا قعابكملا دق نإ مث |

 هوهرك و هنع اورفن اع
 اا متو داو ,مماصأناذ

 كاذ ةكريو اذه موشب

 رطم لا مههدع س رح لل و

 (اوهنتل نثل) كلذأ را

 )م :جرثل )هذه م كا اقم ن

 وا مكتدرطن :اوأ م 0-7

 اتم مكسعلو ) م 9 مشل
 0 )م | باذع

 7 الق بال ِء

0 0 

 ُْط رعشثلا فرحووما 59 مااا

 ( متركذ ) ىاشو ىنوك |
 مالسالا ىلا مب رءدومظعو

 روصم 00 باو_-حو

 ةزمه نبا متريطتءربهقتو

 0 6 ءااهدس ةدودم

 ةروصقمةزمم نياوورعوأ
 يم ةروسكس اي اهدعب

 دل فن فحم ابمتركذ ذعفانو

 ( نوفرسم موق مث نألب )
 نايصعلا ىف دل انوزوا

 متأام(متأ نآ) لوسرالو تإتك ند( ىش نإ رعبا 0002 اخ 3 اه كرت اموانتم) ىدآ (رسبالا مت أاماولاق

 رنا نييملا )هللا ءغدلبتاا (غالبلا الاانم لعافو ن داش را ركملاانا)دهشي ( ععيانب ر) لسرلا ىنعب(ا و ءلاق) هللا ىلع(نويذكتالا) ٠

 )معا 1 تاكل كل ) هي كيبل و 16 :( ركجرلا) ا

 نأب مءاشتأ( مركذ كأ) كششس )م د مكدش (؟



 10 د11 10001 ردو هذاس ( نيدتا )ساب ىيعل سرا مهيلا انلسرأ )ىلوالا ذا ل
 ة نجرلا ةدايعىلاناثوالا ةدابعنه وعدن ىسع الوسر نحنالاقفامهكلاح نع لأسفراهعلا ببحوهو هل تاينعىع :

 0129و سدح نءاق ةاكاالل تورت هده دل سم نب اهل ناكو صرب ا لاودكاالا ىدينو ضيرملا ىكنالاقف ةيآام 7

 ٍ رن : أ شح لاقف كتهلاو كدح وأن م متنالاق انتيلآىوس هللا انلأ امك لاقو كالملا امهاعدف ريثك ةلغا بسلا ىلع ىشف

 ١ ىح كاملاةشاح رخاعو |ركشم لخدف نوءعث ىسيع ثعب مث اسي لبقو امه وبرضو سانلا امهعبتف ع

 عن وءعث لاف امهاعدقاللاق امهاوق تدع“ لهفنيلح رت سيح كيا ىنغلبم وب تاذهل لاة فهن سن اذ كلملا ىلا هربخا وهف رود

 :امكحآ امولاقددربام كح وءاشيام لعغ الاةازح واو هاذص لاقف كبر ش هل سدل و ىح لكق ز رو ”ىشلكقلخ ىذلاهتلا الاة امكن سرا

 !تيأرأ ع لاق مالنا سيف ةزااوعدت - .٠.٠" 0-0 نسا والا رجلا ١) مالقباعدف كلملا ىنتامالاق

 عنصي ىتح كهلا تسول
 هلو كلنوكف اذه لثم

 ىلسيلا كيلا اق قرش
 عمسال انهلانا رب كم

 1 عفنالو سضيإالو رسال و

 01 ام«ندا ىلع ىنف ريفخا اًشفو بيرح نه 11 ”ىرف ءاوع سك ضإصسدلو هلناكو صر ,/الاو ىلع امكهلا ردقنا لاقمت

 ْ كدجوان 50 منالات انتهلا ىو_س هلا انلأ اهل لاقو كلملا ىلا |[ مليو قاح | اوعدف ةلاقأ تف ءاحا
 2 . تا -

 | لو ساوبوانحوب ام فود ل لفدلالا 4 نت اب انلط راذا 9

 : أ لومتملا فذحو هيلع اذا هنعنم اففع ركب وباأرقو انوقف 6 انزرمف امه وب دكف وي

 ' مكلا انا اولاقف فن وعشوه # ثلاثي » هب ززعملا ركذدوصقملانالوهيلعهلبقامةلالدأ |
 | ةندملا ىلا اي زقاطف نيد مال !هيلع ىسيع مهمل! لسراف مانصاةد ,ءاوناكمهنا كلذو## ن واسمع ْ

 9 ا ةكألا * ىرينوضيرملا ىبشن الاتفةيآ اهكعما لاقف اريخافام# افا عرمر راجملا سيبحاي ايأر

 | لخ دف نوء#© مالسلا هيلع ىسيع ثعب مث امهسحخل اكماىف رظنا ىتح لاق كتهلآو || مايأ ةعبسنمتام مالغب
 اموبهللاقفد» سن افكلملا ىلا هولصواو هءاوسن اتسا ىتح كلملا باحسا رشاعو اركنتم || ىف تلغدا ىنالاقو ماقف

 نوعمث لاقف امهاءدفال لاق هنالوشام تعم لهف لاق نيلحر تسيح كنا تمس ا[ امل رانلانم ةيدوأ ةهيس

 الاق ازحواو هاف-ص لاقف كدرش هلسيلو 'ئش لك قلخ ىذلا هللاالاق ايكلسر ان اا كرشلان م هيلع تم
 سو رطم مالغب اعدف كلملا ىنعام الاق اىكتيآ امو لاق ديربام مكحنو ءاسشنام لش أ اوم 5-0 5

 "0 كد ىف امه اعضوف نيتقدن ادخاو 0 هأ يدنا ىتح هللا اوعدف نيذعلا ,ائسلا رخ تف لاقو

 ىدح اده لثم منصي ىتح كبلا تلاسول تيارأ نوعم هللاةق امي رظنب نيتلقم 6

 عفنيالو 0 ها رص الا:هلانار رسكذع غل سدا لاق فرشلا هلو كل نوكي | لاق ةئالثلا ءالؤهل عفشي

 انلسرأذا ا ىلاعت هلو كلذف نباسرملا ةعاطولا مهوعدبو مهرك ذب ميلا م 3

 قودصو ىداص بمكلاقو سلوبوان>وب | ل بهولاق 01 امعوذكف نشا معلا

 هللافاضأ امناو مولش لبقو نوءمث وهوثلان لوسرب انيوق ىأ * ثلاثبانززعف ف
 لح 2 ا 0 1 كليلاو ءذلماا هلع ىمعؤوالاةللا لاسرالا لان
 ' مكلاانا © ةيك اطنا لهال ام.ج لسرلاىنعي « او ولاقف |

 هج طبول ل 252 | سس ا
 © اولاق ١ .امه انيوقف ( انززعف ) نيلوسرلا ةيرقلا باحصسأ بذكف (امهويذكف ) اوكلهف ليربج ميلع

 هيززعملاركذ دارملان الدب لوعفملاركذكرتو نوععشوهو ( ثلاثي ) انرهقو انبلغفىأ هيلغاذا هزعيءزعنم ركبوأ 0
 لمح ضارغالا نه ضرغملا ابصنم مالكلا ناك اذاو لطابلا لذو قلازع ىت> ريبدتا|نم ةنف فطلامو نودعثوهو

 ةيرقلا لهالةثالثلا لاق ىا( نولسسع مكيل اانا |ولاقتف) ض وف ع ءاوتامن اكدللا ةيح وتو دقاسن

 ع

 نود لاق م نهو كلملا

 (6 كلما 9 ناذهو.

 دو هلوقنا نوءيش ا

5 9 0-34 - 
 نماو نه اف د هشرتا

 ثيح نوعم! امهانوقف ( ثلاثا ززمف امهوبذكف ) ناموثو ناعم“ نيلو_سر ( نينثا ) مهلا انلسرأف ( مهيلاانلس رأذا )“

 نولسرم مكيلا انا اولاقف ) امهتلاسر يابت ىلع امهةدص

 ودب



 4 سر ةرود 0 4 2 1 كا 1

 0 0 ة : ىلإ هتفاماو اهلها ىلا 1 ٍِ

 هلاح ىلع عاطنانب قلطناو الا نم ينس للم ادي صاشنا ىلنا مج مجشلا لاق هللانذاب صربالاو

 1 8 دملاق ريثخا ادفامحك 0 هللا نذاي تقولاى مات 5 ارعدمف هإزنم كل ام ىلاف ا

 1 سوق |١ هةوعأ ماسلا عل كام مهل ناكو درمان ما ريتك اير ل ىلاعت هللا ئشو

 ىسع الوسر الاق ان نم لاقو امهاعدف هنلا اهرب ىهتناف مورلا كوام نم ناكو

 ةدام ,عىلا رصبالو ععسالام ةدايعو 2. .كوعدنتالاق ا تل ةةلفلا هيلع

 اموقامها لاق كت :علآو هكدحوأ ىذلا منالاق | انتهلأ نودهلا انلو لاقف رو عسل نم

 هيلع ىسعث عب بهولاقو امهوبرضضو امعودذحاو صالا امهعبتف اكسم ضف رظناىت> |!

 امهما 7 ملا تلاطو اهكلم ىلا ديم اك اهاما اه ةيك اطنا ىلا نياحرلا نيذه مدابخلا ١

 لكدل>و اسك 55 و كاملا بضعف ىلاعت هللارك دواربكف مون تاذ كلملا جرخف

 كَ مال لاو ةالصلاب هةملع َىِدَبَع ثم ايرضو ذك الف ةدإدج ىلاغ انه داو

 رشاعل لاك || اللا نوععش لخدف امهرصيبل امهرثا ىلع امصلا نوءيش نييراوكلا

 قطرو' هعارك" أ هلل سن و هاعدق كلملاىلا هرب اوءفرف ةناوسنأ ىح كلملا ةيقاع

 نيد امهتبرضو 0 اف نيلحر تسيح كنا ىغاي مون تاَذ كيدلل لاق نار ع

 كلذ نسو ىلإ بضغلا لا لاق امهلوق تدعو امهتملك لهف كد ريعملا كاوعد ٍ

 نم نود امها لاقف كلما امهاعدف امهدنعام علطن ىت ةحح امهاعد فالملا 5 لاق '

 افصاانوءعث ىسسعلوسر ١ ءافصق نوع“ امهل لاو كب رش هل س دلو 5ك وا ىذلا هللا الاق انههمىلا | 0 ا

 || سماف هانقتامالاق امك آامونوءمشلاقف ديربام مكحو ءاشيام لعفبدنا الاق ازج 5
 ا امهر ناوعدي الازاف ةب1اك هينيعمعضوهو نينيعلا سومطم مالّعب اًواح ىتح كلملا و

.8 

 قحلاىلاةاعد مهثعب اهلهأ |

 الان وا دلع وناكو :

 هوبدك و هءاونمؤي ف

 | نيتلقم انراصف هيتقدحيف امهاعضوف نيطنم نيتقدنب اذخاذ رصبلا معضوم قنا تح |

 أ لثم كلعنصيىتح كهلا تلأس تنأنا كلملل نوعمش لاقف كلما بعنف امهب رص
 ىذلا انهلا ناف موةكمرس كنع ىلسيل كلملا هإلاقف كهلالو فرشلا كلناك اذه |

 منصلا ىلع كلملا عم لحس نوءعش ناكو عفشالو رضيالو رصبالو مها هدسيعأ ا

 ْ ا ردقن ا نيا ء-سرال كلملا لاقف مهتم ع كر عرضتيو ىلصيو |

 | اتيم انههنا كلملا لاقف ”ىشلكىلع رداق انهلا الاقامكبو هيانمآ تيم ءانَحخآ ىلع هنادمعت |
1 4 2 5 0 2 ” :2 
 اباغ ناكو هونأ م ىد هنفد | هن رحاب او نا_ةهدنا مايا كعيس كلم تانك إ

 5 .٠ - 6 ١
 .٠ سه

 ماقفارس هروعدب نوءع“و ةمنالع امممر ناوعد 2 حوراوريغتدقو تملاب اًواَ ْ

 نابل 0 دو ةعرس لق تلح اق ا تددحوو مايا ةعسلم» د ىنا لاقو تملا 1

 اباش تراظنف كا مسل| باح وأ نوف لاق 5 هللاب اور هلع متأام ردح و ْ

 0 ون ةومعم لاق ةثاللكلا نو كلا لاق ةثالثلا ءالؤها عنقي هجولا نسح أ
 ع ا

 تالا 0 0 0 معا 1 ” كلذ نم كلملا بعف كم حاصلا هدسراشاو إ

 لب ليقو نو رخأا خو موق ةموم نمآو كالملا ٠ نما هاعدو لا لاب 0 1

 ةشدملا باي 202 اءييح كلذ غلبف و ووع لسرلا ل ع عجأو كلملا ارك 1

 22-252 ا ا دف ل هلت خلد



 مدقاع ذئمو. ناسنالاا اش

 مهاطخ ىه لي قوهراث 1 نم

 | ةعاجلا ىلاوأ ةمجلا ىلا
 هانددع (هانيصحا ىش لكو)

 ُ نيبم ماما 5 ( هانيبو

 هنال ظوفحلا حوللا ىنءي

 اهادتقمو بتكلا لصا

 باها الثممهل برضاو)

 نه مها لثمو ( ةيرقلا

 اذه نه ىدنع مهل وق

 اذهنم ىا اذك برضلا

 ىلعءايشالا هذهو لاثملا

 لاثم ىلع دحاو برض

 مهاب رضاو ىنعملاودحاو

 ةيرقلا باكا لاشم الثم

 مهلركذاىا ةنكااظنا ىا
 ةسحع ةصق

 ناس ىناثلا لثملاو ةيرقلا

 هناي 0 و لوألل

 نه لدن

 ل 00 اهءاح)

 باوصا|ةصق

 درقلا ناعضأ «

 مهلاعأ ند ( 007 (

 ) نيبه ماما ىف ءانيصحأ (

 ظوفحملا حوالاىف ءانبتك

 لهال نيب (مهل ب رضاو)

 بامسأ ) لثم (الثم)تكم
 ةيكاطنا لهأةفص (ةيرقلا

 اهءاحذا) مهانكلهأ فيك

 مهمل ءايح ىتدإ ( نولسرملا

 222 ع حس : 222222222222222 222---

 هي اذ زؤع ( نورشءلاوىناثلاهزلا و

 ”ىث لكو # ٍِظ نيالا لطاِب ةعاشاك ةكبسنلاو وقود ةولعأ | لعك ةنسحلا

 مهلوق نم مها لثمو # مهل برسذاو 98 ظوفحا حوالا نعي # نيب ماماىف ءانيصحا |
 لولا ىنوموز كتل نياوءفم ىلا ىدعش وهودح او لاثم ىادحاو ب سض ىلع ءايشالا هذه

 ةيرقلا باصصا لثم مها لءحاىا فاضم فذح ىلع # ةيرقلا بادصا الثم و امهو

 ةيك اطناةيرقلاو اناموا لوفلللا نم الدي ردقملا لم ودحاو ىلعرصتش نا زوو الثم

 نم لذ 4 نواسرملا اهءاح ذا © مالسااهيلع ىسع لسر نواسرملاوةيرقلا باح

 رب رجح نع ) مم 0 ةثيسوأ 10 ةةيما يساعدك ىغأ

:0 5 00 93 2-6 0 
 لعنمرحاو اه رح افا ةيبح هجن دلتا ويوم سو هيلع هللا ىلص هللال وسر

: . 

 هيلعناك 4 هكيس قطا مالأس الا نسنمو 1 1 هرودع |نم صقش نأ ريع نه هدعل ع نما

 ثتكت لتقو / ىد مهراز وأن م صقش ن ريع نع .هدعب نه ام لع نم رزوو اهرزو

 ةحاب ق ةلطسوت تناكلاق هئنع ىلاعت هللا ىذر ىردقلا دعس ىف نعي دجحملا ىلا مهاطخ أ

 هنع هللاىضر سنأ نع ( خ ) ببرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ اواقش |
 هينا ٍيسودهيلع هللا ىلص هنلالوسر ه ركف روهسمل 1| برقولا اولوحمنن نا ةطسوئدار ل لاق

 كرت ل ىنمي ىرعت هلوق « اوماقاذ كراثآ نوبستحتالأ ةلس ىناي لاقف ةشيدملا
 عاقبلا تاخ لاق رباح نع( م ) 0 ىذلاىلاخلا ضرالا نم ءاضفلاوهو ءارع |

 سو هيلع هللاىلص ىنلا كلذ غابف روهسملا برق اواقث.نأ 5 ةلسوئدار راذ دوهسلا لوح ا

 هلاَقَق روعسملا تا 00 نوديرت مكنا ىنغاي مهل لاقف

 ايىأ ةلس ىبهلوق» اناوحتاذا انرسيام اولاتف مران 1 بكت رمل ةملس ىتلاقف كلذ

 قع 3 نيد ماما ىف 2 دانت 1 ءانظؤح 6 5 ا 0 58 »ل ذاع

 مهلاح لثماهبش مهل فص ىأ © الثممها برضاو 8 لجو نع هلوق #: ل ظوفحملا حولا

 لسر ىعلا 4 نولظحرللا - ءاحاذا ص ةيك اطنا قع # هد رقلا بادن »ع هسعق نه

 مالس لاو ةالصلا هيلع ىسدع

 مآ كلذ ةصقلارك ذ اجد
 لهأ ىلا نييراوكانمنيلوسر مالسااو ةااصلا هيلع ىسع ثعب ءاس الا رابخأب ءالعلا لاق

 هيلع اسف سيب اصر املا بيبح وهوه تاميتغىعرب شاي رةنيدملا نمابرقاإف ةيكاطنا
 ناثوالاةدابعزم موعدن مالسلاوةالصلا هيلعىسيع الوسرالاقف اتنأن م امهلحشلا لاقف

 هك الا ”ىربنو ضيرملا ىندن متنالاق ةماعلا ميشلا لاقف نجرلا ةدابعولا

 مت تعا

 ١ لاق لاق ىلعلا هتلادع ن

 | ىنوملا يحن نمانا ةيآلا هذه تازنف دحصسملا برقولا ةلقنلا اوداراف ةتدملا نم
 رف 6 كرات آنا سو هيلع هتلاىلص هللالوسر لاقف مهراثآو اومدقام تكنو

 | اندرأدق هللالوسراي متن او

 ١ لاقدنتع هنا خر قرشا ىسوه ىبأنع 4 2 0 7 8 لا ىأ

 0 ىثع مهدعباف مهدعبأ : 00 رحأ ل 2 د هللا ىلص هالوابا لاق

 أ هلوق < ماننمت ىلصي ىذلانم

| 

ْ 
ْ 
 ا
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 5 52 ليحل 5 كلذومر وز ىنبوف تاز/ لقو راو (نو سيل واع 0 3

 ا 9 ىد هدب ر سا قد ,وهقنعىل يك 0 لل د فهن هغم ديل رو ل وحدا اسد دال

 لم مهأر ا مد لع ءاوسو ١ هرمصب هللا ىمعاف بهذ رح اذهان ا ىو زم لاقف مهربخ ان هموق للا '

 نا ىورو رادنالا هعفن مل لالضالا ادههللا هل ضأن م ىنءملاو هلك رثو راذنالا مهيلع ءاوسىأ ( نونمؤيال مه 2

 نامهللا رعلاف 0 ١ نعسان: ىناكدهشأاهأرقأ م 3 ل ةفىردقلا نالعىلع هي لأ 1 سر 50 نيرع

 كلملادبعني ماشه د ل سب ةروس م هجرب ال ند هه ١ ةبا/ 1-_ هيلع طاق بذك ناوهيلعبتفقدص

 ةيلخرو هيدب عطف هدنع نم نورصسال ثيح مهراصبأ ىلنف ناد مجاطاحان و 4 را مهف مهانيشعاف

 تاب لاىف راظنلان 3 نوءونم ةلاهخلا 5 هروب طم ىف نوسورغ مناف مهءاروو مههادق

 ناكامل بو هيف 3 ءغلوهو 0 ادد صفحو 02 ةزج ٌأ ردو*«لئالدلاو

 ل-قوىثعلا نم مه اننشعاف ىرقو مهلابق هللا قا ناكامو. جقلابف سانلا لعش

 لايسو ه هيلع هللا ىلص ىن :ا| سأر عض رينا لهجوبا فاح موزءىق ناب ل

 هديب رجلا قزلو هقنع ىلا يل هدد م ىلصيوهو ءاناق

 اذ_هبهل_ةةاانا رخآ ىوز لاقف 1 هم وكىلا مجرف ده اهنع هوكف ىدح

 4 نونهو ال مهرذنت مل مأ مهترذنأأ مهملع ءاو_سو 5 هللا ها#عاؤ بهذق رجلا

 »4 ركذلا عبتا نه م ةمورملا ةيغبلاهيلع بترتياراذنا * ردح 3 0 ةرقبلاف ق قيس

 لقهءاقع فاخو © بيغلاب نجرلا ىثخو # هبلمتلاو هيف له ًاتلاب نآرقلاىا

 راهق متنه نجح روهاك هناؤ هئجر رتغيالو هرب ريس قوا هلاوها ةشاس ءمو هول

 ةيادهلابلا عكلاوا ث مهمدع ماب ا 3 ندا كفانا ميركر جاو ةرفغع هرمشبف ا

 « مهراثآو  ةحلاطلاو ةطاصلا لامعالا ن د #« اومدقام بتككو #» |

 نكاح ءالا ىلا رفكلان م جورالا نوءيطتسال مف عئاوع ناعالا نع م هاتعنم انك

 هللا ىلص هللال وسر ىذأن ع ةملظلاب مهانبح ليقو دادسالاب هفلحو ا /يورضأ#

 ١ قعلإ » نورصب ال مف 2 مهام 7 0 | يااا ص ىلاعت هلوقوهو مد هلع

 1 هللادر 8 ند قعإب * نونهؤيال مهرذنتملمأ ممر ا مهدلع ءاوسو# ىذدهلا ل ]دس
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 لاك 3 هل ةمالان م. 2 مالاى ةدوأ» نم قس 00 انانأ. 0 هللاوث مهوبذكف ل مهن |ىرا 2

 ةيهادلل لاشاك ةماقث محل 1 اهلالمضفت مثالا 2 .يهاسفأا
 هاا

 كاركمو )!اذكذ 1 نضزالاق اًراكتم | ) ىزا# دانساوهو قحلانعادعابت ب ١
 ةكنالما ةروس ١ نيربكتم 1-3 3 رم- ىنمي لاحو يلا ركمو راب راكتسالا ٍ

 نمل را ا ا 625 له 1 مهاب املاك 0 ةناكلذو © مالا ىدحا نم

 مالا نم ةدحاو نمىا مثالا ىدحان 0 ن 1-1 ا ءاىراصتلاو دويل ْ |
 ىلع اهلاليضفت تالا ىدحا ىه اهيف لاق ىتلا ةمالانموا مهريغو ىراصنلاو دويل

 4 ؟مهداز زامؤ# سو هيلع هللا ىلص دم ىنمي كك رين م هءاحالق اةماقتسالاو ىدؤلا قاهر ا

 ضرالاىف ارايكتسا# قا نء ادعابن ايتن روفنالا ف ببستلا !إع هئيعوأ ريذنلاىا |

 د حل ع # ”ىسلا ركمو ف هلل وءفموأ اروفنن ملدا
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 هز اند بوضأوةباج

 هد_حو 2 زج 1 ردو فرضا مث ردك اكل لعقلا مهنا 001 هقص ىف ءانعسلا قوضرا

 وهو © هلهابالا ”يسلا ركملا 8 طيحالو « قيحالو هو لصالاىف ةزم#لا ن وكسب |

 6 نو رظنم لهفإ# هللا قيحال و ىا ركملا قيحالو“ئرقو ردبموي مسقاحدقورك لا |
 هللا تذسل دحتناف #8 مهسذكم بيذعت مهيف هتلاةنس ه5 نياوالا تنسالا # نورظتتل

 ناب اهلو<الو امذعت بيذعتلاريغ هلع اهادسالذا اليوم هللاتنسا دحن ناو ةيدتا

 ةيقاع ناك ف ا اغا ف ضرالاىف اوريسيملوأ وه هلوقو و مهديعملا نيبذكملان ارم هلق |

 هللا 7 ادهح ىنعي # ريذن هاا ف 8 ىراصتلاو دوعلا ىتعي 4 مثالا ىدحا نم

 أر ككل 50 ادعت ىأ هك اروقنالا 3 هئيع 3 مهدازام ِِش مسو هي هيلع

 عيبقلا لع ىنعي * ”يسلا ركمو ف هب ناعالانع اريكتو اوتَع ىنعي « ضرالاىف

 قيحالو © سو هيلع هللا لص تلا لوسرب مهركم وه ل قوكرشلا ىلع مهءاتجا ودوأ

 سابع نبا لاق ردب موب اولتقف هلهأبالا طيالو لال ىأ# هلهابالا ”يسلا ركملا

 تنسالا # نورظتن ىأ * نورظني لهف » كرشأ نءالا لحنال كرشلا ةنقام
 00 داتكلا رع ىضم نع لزناك مع باذعا!لزني ن 0 5 نياوالا

 ىلا مهنع باذعا 00 وحن أ #« اليوحم هللاتنسا دحم ناو © اريغت أ هي اليدبت |

 لك قاع َن بقا 9 ترض ذاذ اس موأ » ميغا

 نيت هيجل غدا :رووحسوسم ع نجم رمسحتتخ

 كلا نمل و

 ( مثالا ىدحان

 ءازح(ةيقاءناكنفيك )اوديو اوركفت( اورظنا

 ناو اليد

 تول 1 رقلاوماللاهماع لاك ناعالان 3 ضاىعالا ( ضرالاق | راجت ةئمادعا,ت(اروقنالا

 لهف) هلهأ لعال اا(هلهأبالا ) مييقلا لمعلاو ميبقل لولا(“ ”يسلاركملا) طبخ الو بحال ( قيحالو )ءال_هلاهءلعد2

 (هللا تنل دجن ناف) لسرلا ,ي دكت دنع مهلبق ني والا تاذع ( نياوالاتنسالا) كون اك ناك وقنورظ:ن لهف (نوراظنن

 مي(اوريس ملوأ ) هريغىلا (اليو< )هللا باذعل (هللا تنسادحن ناو) اريمغت (اليدمت) هللا باذعا

 الف ١ ىهاودلا ا دي لجأ

 يع 2 ره "2 (ار 1 وفنالا مهدازام ١ مسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر ,ر ثعب الف ( ربذن مه

 اروفنالا مهدازامو 021 ع
 هللا لوس اا نارك امو

 او ماوه 12 هزلا ىلص ١

 و 0 ملا ؟موهلو؟

 ركملا ىأ ءىسلا[

 18 د 3 همنا
 1 وق هلع ليادلاو *يسلا |

 لزتيو طيح ( قيحنالو 0
 ( هلهابالا ”يسلا ركملا) ١
 قاح دقاو ]

 هيجل رفح نه ليما :

 لهف ) ابيكم هيف مقوابح |
 (نيلوالا تنسالان ورظني ٍ

 ندي مو م

 ىلع باذعلا لازئاوهو 1

 لهف ىنمملاو مهلبق مالا نم

 كيذكت كاع نوراني م

 باذعلا مس لزني نأالا

 0 34 3 لع

 لعح ل ل_سرل ىبدكم نم

 هلاَر راطتعا كلذ ذإ مهلا 4 ا

 اا دسل دك و ١

 هللا تن ساد

 - اال لأ نبذ ) اليو ْ

 ماقتنالاىهىتلا |

 ق اهادبال َة ةنس لسرلا لا

 ةيقاع ناكفك و راكنيق ضرالاوقا ءاوويس ىملو دال اعاد ب سم "؟ن اخ و اق 5 كلذ 4 اتقوأن 002 اهلوالو ا

 ىبذكم نم

 مهدازام)نآ رقلاب ! سو هيلع هللاىلص دج (ربذنم هءاحالث) ىراصتلاودوعلا نم

 اداه(“ ىلا ركم

 ضرالاىف )ةكمرافك اورثا



 ( هنم ةنيب ىلع مهف اباتك مهانينآ مأ ) تاوملا قلخىف ةكرشهلاعم مهلمأ ( تاوعسلاىف كرش مهل مأ ) هتلازود

 مفانو سماع نباو ىلع تانيب باتكلا كلذنم ناهربو ةحىلع مهف ءؤاكرش مهناب قطني هللادنعءنم بات مهم

 | ارو غالا,) عابتالاىأ ( اضعب ) ءاسؤرلا رهو نوملاظلا نم 0 مهضعب نوملاظلا )دعيام( دعي نا لب ) ركبوب أو

 5 دلاعالا نال الوزن نأ نم امهعنع ( الوزتنأ ناضرالاو تاوعماكع هللازا ) هللادنءانؤاعق-ث ءالؤه مهو قوه

 أم ) امهكس أ ام(امهكسمأنا ) 0 5 58 ضرفاا !نورشعااوىناثلاءزلا ) ليبس ىلع ( اتلاز نئلو )

 0 يب مانعا دقيعأ ( هدفوو

 5ك ةددلح ىلوالا

 ءادتنالل ةيناثلاو قفنلا

 ( اروفغ اهلح ناك هنا )

 تح ةبوقملاب لح أت رع
 نيتريددح اتناكو انيك

 ةملك مظعا اده ادع ناب

 تاووسلاداكتلاقاكءلرسشلا
 ضرالاق شنب وهنهن رطفت

 )"0 تاوئسلاقلخقف هللا عم 1 مهل م تاصنلا كرخ مهلا أ هقلحاودبتسا |

 5 رشان دانا ىلع قطن © اباتك مهانين [م أه ةيتاذ ةيهولالا ف ا كلذ اوةحعساو ا

 مهنوكينا زوحنوةياعحةكرش مهلناب باتكلا كلذنم ةحىلع «#هنمدنيب ىلع مهف :

 ىناكلاوركبوباو بوقعيو صاعنباو عفان ًأرقو اناطلس هلع انلزناما هلوقكنيكر شلل ْ

 نوملاظلادعي نالب  لئال دلا دضاعت ن ههفد. الريط+ كرسشل انا ىلاءاع | نوكمف تانيب ىلع

 ْ ربرغتو هو هيلع. عاج امرك ذب هنع ب رضا كلذىف عا عاونا ىف ناله ارو ىغالا اضعب مهضعب ١

 | هيلا برقتلاب مهل نوعفشي هللادنع ءامفش مهناب عابتالا ءاسؤرلاوافالخالا فالسالا
 ١ هتاق لاح نكملاناذالوزتنا ةهارك « الوز ضرالاو تاومسلا كسع هتلانا |

 ٍ انيكساام ئهكسم| نااتلاز نبا ول منم كاسمالانالالوزتناامهعنعواظفاحنمدلدبال |
 ىلوالا نمونيباوجلادسءةداسةلاو لاوزلا دعب نموا هتلادعب نم «# هدعب نهدح-ا نم 5

 | نيتريدج انناكو امهكسما ثدح 4 اروفغ الح ناكدنا له ءادتسالل ةيناثلاو ةدئاز
 اده لايجار خو ضرالا قثنلو هم نرطفت تاوعسل اواكت لاق اده ادهن ناب |

 ْ ىدها نئوكلر ردنا مهءاحنئا مهناعا ده هللا اوىسقاو هي ْ

 ْ تاوعملاىف قلخ ىأ.؟ تاوعساىف كرش مهل مأ 8 ضرالان م هقل# اوديتسا |

 | كلذنم اوي 17 نك يأ كدنم هني لع نوت انك, مان مآ وف: ضرالاو || -

 ' مهاوق ىنعي « ارورغالا اضعب © ءاسؤرلا ىنمي ه# مهضعب نوملاظلا دي نا لب © |
 | ضرالاو تاومسلا كسع هللازا 8 لجو نع هلوق # هللادنع ان واعف مانصالا ءالؤه

 الوزتناب نيتريدج اتناكو عوقولاو لاوزلانم امهمنيفالوزتال عكا ىأ © الوزت نأ
 سبل ىأ « هدعب نم دحأ نم امهكسمأ نأ الاز نئلو ف كرشلا ةلك مظما ادهادجتو

 ثيح ةبوقعلاب لحاعم ريغ ىأ ار 1 اهنلخ ناك هنا » ءاوسم دحأ اًميكع |
 آيار تار ول .هئارتعو هل الرا راقكلا ةبوقي .اننهدت ناكر اميكمأ | تأ باتكلا نم نا ىلع
 ١ (نولاظلادس نالب )اودع
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 0[ هذه 000 هونذك دج ثيناالك ملسو هيلع هللا بص ىنلا ثعبم لبق كلذو مهنه ايد أ 2 مهضعب )ايندلا
 1 ا (ارو.غعالا)ةلفسالءاسؤرلا
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 هللا اومسقأو ) ةيآلا

 ىلع بصن ) ممناعأ تدي

 اني انانقا اا ردعلا
 نيدهاج أ ناخلا ىلعوأ

 . مهءاح كل) مناعأ ىف

 ىدفأ 5 ريد

 مه .( ( كرش مهلم ًأ)ضرالا

 قلخىف (تاوم-ا ىف)هللا
 ( مهانيتآ مأ) تاروسلا
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 © نه رث ثيح ىراصتلاو دوبلاةلاقع امماكم نء الوزنال ل 00 نأ ضرالاو تاود ملا ) منع (ك
 ( ءدعبنم ) دحأ (دح أ نم) امهكسم اام(امهكسم أن ا)امهتتكمأ نع اتلاز واو(انل !ز نأ و )هللا نا عيسملاو هللانءاربنعاو 1

 دج ”ىجح لبق ةكمر افك ى دي (هتلاباوعسقأ و ) مهتم بان نمل (اروفغ)ىراصتلاودوبلا اةلاقم نع ( ايلح ناك هنا ): ريغمك اسمه أدعي

 0 ) ىدعأن وكل )فو لو سر (ربذن مهءامح نأ )هتلاب مهنسع ديس 1 راسو هلعدتيا لص



 مكنع امهم باغام( زال تام بيع اع هللانأ ( مهنيعي ر صان ( ريصن نم نيملااغلل 1 )باذعاا( اوةوذف 1 ل

 تاذو ملاعلا ىف بيغ 7 دقن نوكلام ىنخأ وهو رودصلاىامزع اذا هنال للعتاك( رود لا تاذب ميلعدلا 0
 ليلا نماهنطب ىفام كاميرا ةحزاش نط وذ ةنعا هللا ررألا ىأ لون وحن وذث يأت ىهو اهنارشم رولا

 (ضرالا ف ئالخ امد ىذلاوه هيفا ندا رسوم وورود 53 اريكلااذ كو نطيلا بعص للان /

 5 1 فوصتادياقم م 00 هم را ان مكلعج هنا ىنمملاو ا ا

 ةمكلا 0 مه 7 طغو

 ( هرفك هلق ) ةنسأا
 | ا 0 مل هتلاأ 3 ل تالا عقدي 7 ريصت نه ا ٍ

 هبال هلل عت 3 رودصلا تا ميلعدما 8“ مهلاو>اةيلع الف ةيفاخ ع قال

 0 5-5 ىذلاوه 9 اهريغب معا ناك نوكلاك ىنخاىهورودصلا تار محم اءاذا

 , ءافلاو ةفلخ عج فاخدءبافلخ ل ةواهيف فرصتلاديلاقممكملا قلي «# ضرالاىف

 | دنعمهرفك نب رفاكا ديزءالو# هرفك ءازح < .رك د يعرفك ف ف فيخ عج

 أ نا ىلع ةلالدلل ريركتلاو هلناس © ١ نا الاعمار ديزبال واتقمالا مج

 هنع بنل بوجوو هحم# ءاضتقاب لقسم نيالا نع دحاو 0 رفكلا 8

 | اك 0 ميار لقت ةرخآلا راسخ راسانابو هللا تةمضةاادشاوهو تقملابدارملاو

 | هتلءاكرش مه 0 مهنال مهيلا ةفاضالاو مهتهلآ ىنمي « هللازودنم ن وعدت نيذلا

 | لاقشالدب متيأرانم له #* ضرالانماوقلخاذام نورا © هنوكلع ايف مهسفنالوا

 | ضرالانم ءزحىا ىنورا ءاكرشاا ءالؤهنع ىنوربخا لاق هن اك ىوربخ ا ىنمع هنال

 ١ عنامنم مهلامىأ 4 ريصننم نيملاظالاف  باذعلا اوقوذ مهللاقبىأ 4 اوقوذف 9
 0 ىنعي# ر ودصلا تاذب ملعدنا ضرالاو تاومسلا بيغغملاع هللانا لف هباذعنم مهن

 أ ىذل ا * ملاعلا ىف ”ىش لكٍبيغ لعدقف ن 3 خا وهو كلذ رعاذاهنا

 | نه ل ع مكلم> لدف 9و اضعب مكضعب تل ضرالاف كنت ا مكلعج

 ١ اهعفانم ىكتمو ٠ هضراقئاناح مكلمج ليقو هيرب نأ ىئشام تارو 1 اهلبق

 | ةمعنلا ءذه دحج ىأ #« رفكنذ و ةعاطلاو ديح وتلاب ه وركشتل امففرصتلا دئااقمو

 | مهيردنع مه رفك نيرفاكلا ديزنالو 8م هرفك لابوىأ © هرفك هيلعف ف اهطغو

 «اراسخالا مهرفك نيرئاكلادءزءالو 0 كلذ | تقملال قو اضغىأ مالا

 | مانصالا ىنمي © هللازودنم نوعدت نيذلا 5 ءاكرش متيارألق 9 ةرخ آلاف ىأ

 ا ءزج ىأ ىنفعي *# ضرالانم 2 هل ذاك 0 »و يعز ءاكرش اهومتلمح

 هياع عحار هرفك لابوف

 را_سخو هللاتةم وهو

 الو ) لاقاك ةرخآلا

 رشا واكل
 وهو ) ادةمالا ممر دنع

 نو ) لكلا دغأ
 (اراسخالامهر رفك نب رفاكلا

 للك ١ انارسسحو اك ال_-ه

 كيلا ) عءاكرش ميأرأ

 ةدابعلا ف هومتكر رشأىتلا

 هللانودنمروعدن نيذلا)

 (ضرالانماوةلخاذامىور

 مناد ع نه لد ون

 يأرأ ٍإ دعه" نآل

 ىوريخ لق هناك وربخا

 اعو ءاكرسثلا ءالٌؤه نع

 قورأ ةكرشلا هءاوقحمسا

 ءازجأ نه هزج ىأ
 هقلحم اوديتسا ضرالا

 ”(اوقوّذف)هباونمؤتإت وبلا
 ( نيملاظالاف ) رانا تاغ

 هللا !ءع ضرالاوتاوعسلاىف نوكيام ا تاومسلابيغملاعهللانا ) هللابادعنمعنام (ريصننه) نيرفاكلا

 دكنمأي ( 0 7 قايم“ ا 0 ىلا اوداعلايدلاىلااودر ول

 6 اك زاكلاديز 0 2 ا ة 0 ء)ن 220 37 عرفك ني رفاكل اهي

 نم )نوديعت ( نوعدت نيذلا), ركتهلا (مماكرش متيأر أ )ةكم لهال داي ( لق)ةرخآلاىف انبغ (ياراتخاا اسدلاىف

 ق م (ضرالان ءا قل انا ندر هللازن ود



 0 (اونوهث يلع ىضشنال من منهج رانمهلاورفك' نذلاو ) انيغاي الع فاكتنال ىأدن»بغاي“ ىثوهو ماللا مغب ىوغل

 مهحح ران باذنه )ا ماع نم "دا طمالو )اردت رأ_ببق نان توع م باع ىغشالىأن 5 رامضاب هي_صنو ىلا

 ف نوثيؤتي (اهف نوخرطصيرهو ) ورعوبأ روقك لك رحم ( روفكل ك ىزجن ) ءازجلا كلذ لش (كذك)
 ::رنواو_-2 ( انير )ثيغتسملا توصرهجلةثافتسالا ىف لمعتساوةةثدو دهجن حايصلاوهو خارصلان م نولعتش
 1و زائلا وع اسر اغا( لمست م ٠ اح انكىذلا ريغ ( نورشلاو نال ز د ١ الكلم لم احرخأ ١

 -. | رفكلا لدبنمؤنامدلاىلا
 ارامل اورقك ئذلاو لكلام محم قئبصنلا قث ماكو 58 : 1 |1 0 ١

 ”ىرقونارامايهبصنواوكرتسف هاون وهف 8 نان توع مهماع مكحال « 0 دلت 2000 دعب عمنو
 0 ١ 0011 1 5- 0 00 6 0 أ انذلا ردق دعب

 لب © امادع نم مهنع#هفخ الو نورذدتميف مهل نذؤيالوهلوقكى ضقب ىلءافطعنوتومث ى ( 0-0 1
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 .٠ - .٠ .  1 50هل مك 1 0 38
 م د راو و كا لضفا لمح مهصخو لسرلا ديس عاما مهلهح ناب ا مهصتحاو

 ليزنلا قفاون ليوأدتا
 أ 4 تاريدناب قياس مهن و دصتقم مهو و هسفنل ملاظ مهن ُِ ىلاعت لاتف مهب ر و يي

 نم مهلك سو هي هيلع هللا لص تار لاق لاق دز نب ةعاسانع ىور ةمالا 55 م

 ا هدهىف لاق مسو هيلع هللا ىلص ى 1 أ دالاس اور تسطر د

 ١م ,>اهملا٠.م نولوال
 ليرد + ل نواوألا ا كة موه و ةهسفنل ملاظ 0 ان داع : ا اننفط_صا نيذلاب ات امكلا | 1 م 5 لا

 0 ا هحرخ ا ةئحلاىف مهلكو ةدحاو ةلزاع مهاك ءالؤه لاق هللانذاب تاربذلاب قباس مهو نورا وءدءبلاقو ةيالا ] 3 1 ١ 5 تا 1 0

 ةيآلا مهب ونش اوفرتعا | , ٠

 خآو هدب لاقو |[ '
 هر ! لاهو ١] هياع هللاىل_ص هللالو_سر لاق ل اقف اندايعنم انيفطعا نذلاب اتكلا انثروأ مث رينملا

 558 .٠ ع .٠ ع 5 5

 لع هي الا هده !رق هنا باطن انن رعنءو## بب نع نادح ثيدح لاقو عدلا

 ةيالاهتلا يمال نود :
 3 7 ا دنا اور م ةبالقوأ لاق هلروفغم ا انماظو جان انس ةعمو ى ةياس انهاس مسو

 نعء ىوردقت فرددلإو '

 هس يس ب لس لإ تنان نع ةدددسإ ككل رو مهالكل ىوغبلا هحر أ هةنم بخ

 (اةدصم)ق ّودصلا( قد اوه)أأ |

 . 0 نيود نب يّ 2 علم و

 اساح ل ىسو قىشحو 0 م قبر 0 محا مهلا لا 2 روهسملا ع الحر نا

 | هللالو سر تعمم كنم كب دعس" اتداص تيك نال ماذردلا سا ناسا
 صعب و 0 اًقثاوم

 نم ( هيدينيبال) عئارشلا
 (ريب هدامسب هللا نا) باتكلا
 نءؤيال نمو ندؤي نع

 دعب نم (مث) مهل اعأر( ريصإ)

 لك[ رتل لير انا زت]ام

 (اندانعن م تخا ( انيقطسا نيل ) هنعا م نآ رقلاظف انمرك تا 0 هيلع هللا ىلص دعا

 دعولا 0 لاو ةعافشلا, الاودعنال ال رئابكلاب ) هسفنا ملظ,ف) 0 هللا لص دم ةما مهون اعالابان دايع نيب نم

 (تاريملاب) غل لان( ١ قب اسم :هو) ودعا متاريسيابا يح بسأل هن "امسو ةئاتسح توكس مانموهو ) كلضتا قم رهو م

 !آ مهن4 ان داع نم , انفطبما نا تاتكللا اكثروا مة ع ارت نول هلي لص

 ا لدرعل تاريخلاب قبا نلا 1 1 تاريخلاب قياس م6 هو د صتقم مه ءو هسفنل | ااظ

 5 ةطقتا ملاظلا امو اديشإ اياد بسام* 2 اأو تاس ريغ 2 ا

 أ بهذ أ ىنلا تدل يالا ايده ا أرق مث ةدبجلا لخس مث مهلا هلي ىتح ماقملاف



 3 وفعأ او ع هنااا ف 1 هرهقو ةاصعل ادب وقع ىلع هتلالدلإ م لطخمملاك بوحول ليلعت ) روفعزب نع هللا نا)ء اعلا

 : انتزرامتاوةفن او ٠ ولصلااوماقأو) 0 رقلاةوالت ىلع ا ا ههد بدئملا بقئاعملاو

 ةراحن)نا راربخ (نوحر) . هنلمعلا ةوذأ اح نع هنوالل نوءنتقال ىعإ ضرفلا نينلعمو لفنلا نرسم ىأ(ةينالعو أوس

 اسكلااهنع ىنذ ب راك ىف 6 ل هع امم 0-0 (رومت ا( 4 نورشلاو ىاثلاءزخلا ةعاطلاب باو |بلط ىه

 فودل) هللاذتع قلن
 هنانغط ىلع رص بقاع هناىبعدتاالدل ةمشخل رسل بوحول ليلعت »* روفع 0 هللاناه# | ٍ م 2 1

 هفامةعباتمواهنءارقنوءوادب# هللا باتك نواتءنيذلانا 8 هنايصعنع بئاتلل روفغ ] ويأىأ روبناب 35 5 3 ذب ى -
 1 3 0 1 ٌ ١ نع ايتاقلا
 و هللااستلا شنخ وأ كا رقلا هللا تانكي دارملاو اناونعو مها همم تراص ىدح 0 مه دو / | 0

 ١ امم اوقفناو ةولصلا اوماقاو  نيبذكلا لاح صاصتقا دعب مثالانم نيقدصملا ىلع ءان مهديزبو ]مهلا عأ باو ِ 5 5 0 0 نار : 1 58 58 1 م كب
 ةينالعلاوةنونسملاىفرسا|لبقو امهءاادصق ريغنم قفتا فيك © ةينالعوارس مهانقزر | ا 2 5-5 3 ١ 9 5 ا 5 3 214 3 | روبقلا حست ( هاف ند

 © روبتنا © ناريخوهو ةعاطلاب باون ليصحم # ةراحجن نوجرب © ةضورفملاف ل ناسا ا

 هلوادمل ةلع * مهروجا مسفويا ه هلوقو ةراجتلةفص نارسملاب كلهتنلو دسكتزا أ مدا 7
 . 5 1 6 هد دلع هكا

 دعام لولدملوا مهلاعا روحا اهقافنب مهيفويل هللادنع قفنتو داسكلا اهنع ني ىا 6 9

 | لباشامىلع ©« هلضفنممهد.زبو 8 نوجرياةبقاعوا مهيفوياكلذاولعف وحن مهلاعفانع 3 ل
 / ةلعوهو اهلع مه! أ 2 ىا مماعاط طل » َر 6 ٍِط مهتاطر فل 4 روفعهنأ ِ مهلاعا 3 ميو: قع و وا

 : -. )وو هدعب امو نولي قلعت
 نمكيلا انمحوا ىذلاو 0 0 || كف نودحرب دنا ريخوأ ةدايزلاو هيف وتل ا 3 و 2

 * 3 . ص ةد د :--_- ىى
 2 .ءال ف ا | وأ نيسدتلل ٠.ه أ هلأ 1 تكلا 1 ل 1 2

 ضرغلا اذ_هل قافنالاو

 مهناطرفل(روفغهنا) ناربخو

 ا ممل روفع ىأ ( روكش )

 ىطعيىأ مهلاعالروكش

 لقا المعلا ىلع ليزحلا

 كيلاانحوأ ىذلاو )١
 نآرقلا عا( تاكل ند

 مكهدل رعأام نولعلاو عت مل لاف 1

 : لالا أ نقأ ىعشللا |

 1 00 ا ل ل ا ل ا ا ا

 ' لق اهاكم تدعم م ةيطخ سو ةماع هللا ىله 0 بطح لاق سن انع 2 َّى 8 0

 اعدم اريثك مم كلو

 تودلاقاشتناو ةنغ عم ءاكماا وه ةمحعملا 7-00 مههو>و سو هيلع

 لحر لاقو الهح هتلاب رارتغالاب ىنكو ادع

 ١ لتاقم لاقو لدوع هللا ىشخنم ملاعلا اغا ىعشلا لاقف
 ْ لاعبا سلف هللا ]شكل نم ا عجبا لاقو هب ملعأ هَللدبا شخ سانلادشأ

 | تلازم هللا لوو نا ى

 هللا ةيشخم ىنأ قورسم لاقو فنالانه

 ا بوجول ليلعت وهو هدابع بولذل ىأ « روفغ 8 لمى ىأ «ز , نع هللان ءاط

 اادإوت © ىو ىف نأ قا وهف كلذك ناك اذاو بقافملابنثملا 'هنالتةيشلتا |

 ؛ هفام نوليو هنءارق ىلع نونا د أ اهلا باك ل ولت نيذلانا لحوزع |

 # .هانقزراماوقفنأو 9 هامانوأ تالا طاانوميقوىأ#ةولصلااوماقأو 8 هد نولمعيو 5

 الع لاو دف نا ىأ رويت نا ةراحم نوحرب ةيئالعوارس االسم سف اعل ١

 | نبالاق# هلضفنم مهديزبو مهروج ًاقول» ب تا ةراهعلانمدارملاو |

 |. نبالاق ه«روكش روفغ هنا © نذأ مهست لو نيع رمل ام ىنعي باوثلا ىوس سابع
 / 4 باتكلا نمكِيلاانبحو أ ىذلاوإل ىلاعأن مريسلاركشيو ,مونذنم مظعلار فتي نشابع 5

 هكلم ىف( زيزع هللانا )

 هين نم( روفغ) هناطلسو
 ورع ( نولتينيذلانا)
 ا لا (هتلاباتك (

 0 1 وماقأو) باص وركب

 سجلا تاولصلا اومتأ

 اع ( در ذ:أو)

 2ىنع) ىي(ةراجتنوجري)سانلا نيبو معيباهث (ةينالعؤ) هللانيبو مزنياهف (ارس)لاومالانم مهانيطعأ ( مهانقزر
 دا هدا عادا (ها تت ندع دي زوز هنكلا ف اولا ةروجا)دللا ( مقويل ) دشولو كلنا ( روبنا )ةنجلا
 انلزنأ(كيلاانيحوأ ىذلاو ) ليزحلا ىزحيو ريسلاركشي ةريسياامهلاعال (روكش)ةيظعلا ,سونذل ( روفغهنا) ةرمشع
 نآ رقلاىنعي (ٍباتكلا نم ( هب كيلع لير بج



 2مالرب راسل هدعل ىذلاو هلبقدكؤملا رع اللا مقاذ رص أكروقكدكؤملا عت نادك 3

 3ك الملا ِج 1 ضد ددحوذ أ امه ١-1 لابطا نمو أ ددح ل ند

 تنحي توج صج هج توه ص مح همس موسوس و سسك دس ا 2 تقل 3 51ج تس ٠ د كج همت دمت كو عسا مح حجت ص سفواو

 قئارطوطط+ىا ددحوذىا «# ددح لابلا نمو اهو ةرضلاو ةرفصلان م ا 1

 ىنم«ةديدج عج مضلاب ددح ىرقو هرهظ ىلع ءادوسلا ةطخلل راجخلا ةدح لاقنف أ[
 ةدشلاب 014 اهناولا فاتحم رجو ضي 32 مصضاولا قيرطلاوهو نيتعفبهدحو ةدجلا

 وذل ام انهو لدق 00-- ىلعوا ضد ىلع فمع # دوسب» ار ,عو كي فعءضلاو

 ةغباناا لوق ةفصلاىفكلذريظنو دكؤملا عي نادبكأتلا قحنمو دوسالل ديكأت
 دنسلاو ليغلا نيبدكم نايكر ه اهحسم ربطلا تاذياعلا نمؤملاو

 باودلاو سانلا نموو# راهظالاو رام الا رابتعاب ربركتلا نم هيفالدك 1 دب ْمهإثم فو

 ىشخ ناك هيلعا ناكنف هلاعفاو هتافصب اءلاو ىلا ةفرعم ةيشللا طرشذا # ءالعلا

 هلاعفا ركد هعمتا اذهلو هل 0 اقتاو هللك اشخا ىنا سو هيلع هللا ىلص لاق كلذلو هنم

 ع 1 ِِع 1 ِِع 2 100 506

 رفصأ وهام اهنمو رجأ وهام اهنمو ضرنأ وهام اهنم ىنسي © اهناولأ فاتخم

 ولب اهدبشت بدب نع 04-3 اعلاك داوتلا ةدددش ا ِ دوس بيبارعو ِ :

 00 لأ لردع قاخ ع 3 هناو لأ 1 مامنالاو كادت سانلا ندو ِه

 هللا ىشخم اعا © ىلات لاقف أدتا مث انهه مالكلا متو لابجلاو تارُث ملا قالتخ اك ىأ

 ىلزعو ىنوربح م قلح نم ىنئاح اعا ديرب سابع نبا لاق © ءالعلا هدابع نم

 صخرف ان ًاشإسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عنصتلاق ةشئاع 32 فق 2 ةيشح هند ادزا

 لايام لاق 55 باطغق اسو هيلع هللا ىلص ىتلا كلذ ذ غلبف موت هنع هزنتف هيف

 اهلوقع هم كح هلمهد- أو هاب مولعال ىنا هتلاوف دعنسأ ”ىثلا نع نوهذتتب ماوقأ

 موق هه زكو هع دعارت ع 8م اوقأ هان رتل اهلوق» هيقد هك 1 هق صخر ف

 0 يي جس

 ديال هنم ىلا نا ناس ( سد ؟5 اخ و اق ) ىناثلاىفوءالعلا ره نيعشاخلانا ناس
 ةيسدل او ءاملعلا هدايع 52 يع ىهر ,نيريسنباو

 ضيب) قرط(ددج لابخلا نمو)

 فاتحم كلدك (باودلاو) هناول !فاتغ تال دك |

 ءدابع نم هللاز وش ءالعل اا لوشن (ءالعلا هدابع نم هللا ا

١ 
 اوكينا ةءارقلا» ده

 م

 ناولاك ماو ولف اتم روسو

 ا

 ا بد رغلاناف هرمسفل روصم 5 انوهو نوللا جروعم تيبارغ اهنمو نوالاةفلتع ددح

 ١ هدايعنم هللاىشخاعا © لابجلاو راقلا فالتاك## كلذك هناولا فاتخم مامنالاو

 اه ن6 مظعملاناف ميظعتلل ةراعتسم ةيشلخا نا ىلع ءالعلا بصنو هللاعفرب ”ىرقو

 / امكلذريغوةرضتلاوةرفصلاوة رج اىفاهناولأ ىنديلبقو اهوحنوبطرلاوبتءلاونيتلاو
 ١ لابلا ف قرطلاو ططخلا ىنعي # رجو ضي ددح لايخلا نمو  دعيالو رصخمنال

 ا الع هد دادزا ند هتتشح 1 هوس و هردق اوردقو هومظع لّقو ىقاطليسو

 000 هير كلان 1 : رجو ضي ) ددمو ا نوللا ةفلتع قرط(هدج لاجل مو

 ق> نم ناكو بارغلاهنمو 3 ب او ءاوسلاو كعب ا ىذلاوهو باب 0 ع لاف وسلا دك وهو سبا !

 ةدايزل كلذ لعش اعاو رود

 هلوقىف فاضملا 00 ريد نم ديالو اهيخرامضالاو راهظالا قيرطنمدخاولا ىنملا لع لد ثحح دكوتا
 ىلالويىح دوسور جوا
 تخير داو

 افلتم تارك لاا ةهناو

 عياكلا نهو ) ا 0

 تايآ ددعو ءامءاعسلا نم

 راث آو هنردق مالعاوهللا

 لو كلامو هكيص
 لدتساموسسانح الا ةفلت |

 عنا هنافص ىلعو م هيلع هب

 نم هللا ىشدم اغا ١ كلذ

 ءالعلا ىأ ( ءالعلا هدابع

 هناقصب هءولع نذلا هن

 007 ازا نيوءؤمطت
 ناك ندو انو هنمدادزا

 1 نمآ 11 ل هيدلع

 | ىلعأ :ثي
 مسا مدقتوةيشخ دع

 0 ملعااريخ أت و ىل 1 _هئ هللا

 شا

 ندلا ن نا هانعم نا

 ءالعلا هدابع نم هللا ن نود

 0 وح ريعنود

 هتلاالا وشد ال ما وعملا

 لدول اا

2 

 لوالا ىنف رئاغتامهنيب و هللا

 0 زءلادع نءاو ةفش> وأ

 0 نم هللا مظعي اعنا نم نءملاو

 (سانا ٠ نمولد اوسل|ةدءدش د دوس ا ا را

 ىف اغا )رخّومو مدقمدسانجا(هئاولأف اتم كلذك مامنالاو ) متاوأأ ف



 الف نيرصملا نه ناكناو عفن رادنالا عد“ نمم رذنملا ناك ناف ردنتو غلبت ناالا كيلع اه ىأ (.ريذنالاا تنأ لا
 ولا وللا ايوعصم الاضرا ةلردصلا ةفصوأ نيقعوأ اقع ىنمينب ريعضلادحأ ن | و اانلسر اانا)

 هارصع لكل هال لاقيو سانلا نمةمأ هي هيلع دج ود ريثكلا ةعاطلاةمالاو كتم القدم ن مام( ةمازز مناوزد.عولاب( اريدنو )

 . حورذ نءمالاكلتلإف مالسلاامهيلع دعو ىسع نيباعف ةيقابةراذنلا راثآتناكدقو رصعلال ل»أ انه دارملاو
 اءغطل اةماخو مهنوخح (رب ,لياهف ) ىفم ( الخالا) مالسلاهيلع دمحم ثعب مالسل ١ هيلعىسع ةراذنراث 1 تسردنا
 ركَد امدعب ةيالارخآ ىف -# 184 ز»- ريشلانع رب ذنلاب# نورسشملا و ىتاثلا ءزجلا )ىتك اونارفكلاةبقاع ءوسو

 ةعرفسمم . ةراذتلا نآل

 ةراذنلاركذلدف ةراشلاب

 ناو ) ةراشدلا ركدىلع

 نيذلا بذكدقف كوذكي

 مءاج)مهلسر (مهلبق نم

 عامسالااما راذنالاالا كيلءاف # ريذنالاتنانا همهنم هطانقاىف ةخلاايهمو تاومالاب |

 اتعوا نية « قلاب كانلسراانا © مواقىلع عوبطملاىفهيلا كلةليحالو كنلاالف
 دعولاباريشب ىا © اريدنواريشب © هلوقل ةلص نوكينازوي و قحلاب ابو<# الاسراوا
 اهيف# ىضم « الخالا 8 رصعءلها #« ةمانءناو © قحلا ديعولاب اريذنو قحلا
 اهس ةراشبلا ةنيرق ةرذنلا ناب !ءال هركذ ءافتك الاوهنع رذنب ملاءوا ىتنم © ريذن

 بذكدقف كوبذكيناو» ةثعبلا نم مهالادوصةملاوه راذنالا نالوا لبق نم ه.نرقدقو ا 0
 «ريزلابو» مهتوبنىلعةدهاشلا تازجعملاب ؟تانيبلاب مهلسر مهتءاج مهلبقنه نيذلا | د 7 0 دباب ) , : 0 - . هأ .٠ "0 . - 1 0000 تت , تال

 نود ليصفتلا ةداراىلع ليتالاو ةاروتلاك# رينملا باتكلابو 8 مهاربا فصحبو ٠ باتكلاو) فخ ابد(ربتلا
 اورفك نيذلا تذخا مو نيفصولا رياغتل فطعلاو دحاو ام«داربنا زوو مما ' ليجنالاواروتلاى أ(

 هناتجرخافءامءاعسلا نم لزتا هللانا رتملأ هةبوقعلاب ىراكتاىا # ريكت ناك فيكف
 امن هواةفلتخم فانصاوذ اهنمالكن ا ىلع اهفانصاوا اهسانحا 4 اهناولا الت تارغ

 «اريذنو اريشب قحاب كانلسر اانا 9 رانلابمهف وخترذنمالاتنًأمىأ#ريذنالات نأ نأ» ظ

 ةريثك ةعاج نم ىأ « ةمأنمناو» رفك نمل باقعلاباريذنو نمآ نأ باوثلاباريشب ىأ ظ

 ا ؟تلقناذ» راتب ىأ © ريئاهن و لطول «الخالا» ىضمايف | ناكلاو داع
 ةرادتلارا | تناك اذا تاق+ ريد اهف لح مل مسوهيلع هللأ ىل_ص دحف ىسعغع نيب هللا ل 0 5- هنفو

 (تدخ امث) هو هيلع هللا ىلص

 ( اورفك نيذلا ) تبقاع
 ناكفيكف)ةبوقعلا عاوناب

 ىإ 5 وموملعىر راغتا (ريكت

 نفل هللانأ رئلأ) 4
 ( هب انحزٌلاو ءام ءاعسلا

 (ابناؤلأ فخعخارع)ءاملاب
 | نامرلا ن

 2< نيت نبتلاو ( اهوحنو ةرضخلاو ةرفصلاو5 كي رضحأل ا 5 اهريغوبنءلاو ني لاو حافتلاو

 قناة( اريشب ع 5 ,ا رقاب( قحل ! ) داب( كاناسر :أنا) نآ رقلاب فوة لوس (ريشالا)دعابت :اام تا ار ,و.لاىف

 شا ؛رق(كوب ذكي ناو) فوم لوسر (ر , كناهش) ىضمأ داحالا ( ع نمام(ةمأ ن*«ناو)هرفكن !رانلا نم(ا ريد وز هللاب

 0 ىجنلاو 0 0 8 سر مج 6 ( 0 شب رقاموق لبقنم ( مهلبقن 0

 ارطم 0 متل لز :ًاهللانا) ممل 5 506 ا 05-55 ) يدك

 هذه تناك املو روبزلاو

 دنسأ مهنجف ءايشالا
 اقلطم دانس مهيلااهب -

 مه«-هيج قاهضعب ناكناو
 ىف اهضعبو تانيبل اىهو

 ثعبمالسل اهملع ىديعةلاسر را [تسردننيحوسردنتنأالا ريذننم لت مل ةبقاب
 كوبذكي ناو# ءدعب ىنال هنالةمايقلا موب ىلا ةيقايهتراذن راثآ و إسوهياعهتلىلصادخت هللا |
 يود لع هلادلا تارعلابا يأ تانيلاب اسر بام مهلق نع. نيذلابذك دقت:
 لمحل دن 3 تاكا كارا ليقعشا ولا ىأ#«ريدملا باتكلاب وه فوسلا ىأ#ي ريزلاب 00

 1 اورفك نذل تذخأم # اديكأت ريزلادعب باتكلاركذ ليقو روبزلاو |

 تارك هب انحراف 8 رطملاىنعي «ءامءامسلا نم لز أهلا نآرتولا ريكت ن راك

 حافتلاو ن نامرلا ن م اهسانحأ نإ « اهناولأ
 ١ يكس افحأ 1 يي يي سبوع 7م موج سجس
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 اكنم(عاشب نم) مهغب( عسب هللا ناز ةها ركلاوةعاطلا ىف نيرفاكلاو ١

- 
7 1 

 ىح ا قلل نادئمو ثانغال هنأ ناب َّق ىباثلاو اهنذ رب راغإ اسفندخ ا ؤيالناو هيكح ىف تا لاد لوألا نا

 نس تلاندت اما ١ اهبارق ضعب ا ناكن نود بج ملا هرقو ضعب ففخل نأ ىلا تعد واراد وال الع ذقاسفتنأ

 هباذع نع ء نيساغ مهد نوت ىَأ لوعفملاوأ لعافلانم ناين( تبدل ) ةالوه كراذناب عفتني ءاىأ ( مهيد ن 3

 06 نمو) اه قاوم ٌَق |( ةولصلا |وماق 0( ةيلع ريغلل عالطاال ثيح رسل ا ىف بنغلاب ليقو مهنع اب م هءاذع نوشخموأ

 ةلج نماممال ةالصلا موس اماو ميش ذكاقم ضارت_عءاوهو (هسفنل قزياعاف)ىداعملا ك كرثو تاءاطل العش ربظلا
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 أ اممنال ةالصلا مهماقاو مماشلن دكؤم ضارتعا وهو زب اعاف زا نمو ىرقو |

 نيلعفلا فالتخاو ريغال راذنالاب نوعفتنملا ملاذ *# ةواصلا اوماقاو هه هباذع مهنع

 اهل همفنذا «هسفنل كرتياعاف ف ىصاعملا سند نع رهطتنهو #* قرن نمو ف سعامل

 ىمعالا ىوتسيامو مهتكزت ىلع مهزاجمف 6 ريصملا هللاىلاو 8 ىّزملا ةلج نم
 تاؤظلاالو هلل لجو نع هللو مصل نالثم امه ليقو نمؤملاورفاكلا * ريصبلاو

 ١ باقعلاالو باوثلاالو # روركاالو لظااالو © قملاالو لطابلاالو # رونلاالو

 نم لومف رورهلاو ديكأتلا ديزل نيقثلا لع اه ريركتو ءاوتسالا دك اال |
 ىوتةسامو #اليا بهيام رورحلاو اراهن بهيام موعسلال قو موعسلاىلع بلغ رحلا

 / ررككلذلو لوالانم غلبا نيرفاكلاو نينمؤلل رخآ ليثك « تاودالاالو ءابحالا .
 / هلاآ مهفل هقفوف هتاده © ءاشينم عمس هللازا » ءالهجلاو ءالعلل ليقو لمفلا

 رفكلا ىلع نب رصملا لفل عشر « روبقلافنم مم-* تناامو وه هتاظعب ظاعتالاو

 مر نوفا ىأ < مير نوشف نيذلاردتاعا ظ لعام يسع مط
 هباوثاهاىأ «دسفنل كرتياعافإط اريخلعو ملص ىأ« كرت نمو ةولصلااوماقأو# | 5 ا 5 ءام 5 1 , بيغلاب معر نو شم نيذلا كار دنا مفشاعاو ىتملاو ورم ىأ م نا ق
 ىدهل !نعىمعالا ليقو ملاعلاو لهاا ىأ ه«ريصبلاو ىمعالا ىوتسراموريصملاهتلاىلاو 9

 رفكلا ىن#ي «رونارالو تالظلاالو » نمؤملا وهوىدهلاب ريصبلاو كرشملا وهو
 ةراملا عرلارور ا سابعنب | لاةورانلاو ةنجلا ىنمي#روركاالولظااالو# ناعالاو
 ءالعلا ليقو رافكل او نينمؤملا ىنمي © تاومالا الو ءايحالا ىوتس امو راما ابموعسلاو لدللاب ١

 © روبقلا ىف نم م معسع تناام ول بين و ظءتن ىتح ىنعي## ءاشي نه عسي هللانا#لاهجلاو

 اوعد اذا نوبيحالممنال روبقلاىف تاومالاب مهببش رافكلا ىنعي

 وللا رافكلاهيشنيل وذنعموق ةمالسا ىلع صر حن كاذاذم 0 | اح اودع

 اوتو | هئع بدغيإ ال هليأ أو منعا اخ هللا اد رلز ولمعي ملأ (تس اممم رنوش نيذلا) دج ايدك رادنا عفن هم ) رذشاعا)

 لى

 امو ) باوثلاب ا ( ةكئالملاةروس ) وهو ه5 18 رف- عجرملا ( ريصملا هتلاىلاو ) ىزلا
 002222 تظسا 2 سس لا

 ا مدع ميالتال اهافةمان ناكل ء> نم م ىلواوهو ريخخلافذ- > ىلع رقوذأ“ ىرقو

 | امناوامناواخ قس انتل! نءواهءاذ ع نعنيساغ#«تنتلاب ممر نوسخم نذلاردنتاعا
 (تايظلاالو)ملاءلاو لهاا 0 « بنا د 5

 ادعباو نعالا ىوتس

 وأ نمؤملاو رفاكلل لثم

 ( رونلاالو ) رفكلل لثم
 الو لظلا الو) ناع لل

 لطابلاو قا( رورحلا

 ورا ورانا ن1
 موم-ااك دا ععرلا

 نوكت موعسلا ناالا

 راجلاو ليالابرورحلا وراهنا

 و امو) ءارفلا نع

 لثم(تاومالاالو ءاحالا

 مالسالا ىف اولخد نيذلل
 ةداب زودهفاو ةاك دب د لني ذلاو

 0 يمديك انأل

 تاواولاهذهنيبقرفغلاو

 نااننع تبيض اهشس. نأ

 رثوىلا ارتو اهضعبو عفش

000 0 

 مالسالا ا

 اتا لعالم
 مهعوعش نوضح 2

 قدصتبو لصيو دحوب( ك] تو رساعاف ئ ) هللا ليبس هلام ودصتو مصأو دحو (قىزؤمو)ن 2 اومتأ ) ةواصلا

 تامظلاالو) نمؤملاو رفاكلا (ريصبلاو ىعالاىوتساامو)ةرخ آلا ىف عجرملا(ريصملا هللا ىلاو) كلذ باوثهلنوكي( (هسفنل)
 نينموملاىنمي ( تاومالاالوءايحالاىوتسيامو ) رانلاوةنحلا ىنمي( رورلاالولظااالو)ناعالاورفكلا ىنعي( رونلاالو

 تيمدهن اكن( روبقلا ىف نم) ىفع (مم-ع تنأامو) كلذلالهأن



 : 9 هيلا هرتفهلصوأ هرقف رهظانمو هللا نع تبدا ىنفلا ىعدا 0 رقفلاب مهلو ىفغلاب هسفنل كح قاخلا هبا قلخ

 عوضاخاو لذلاىه ةيدويعلا) ةضحع هتدوبع نوح ىىح هللاربقلا نءاعطقتنهو هلا رسلاب ارقتفم ن نادل

 راقتنارادقم ىل 9 نيسحلا لاكو ي اذدال هللا ابز نعت 0 ندد ةكشلا ال هللاب ىغتسان م ىلع- اولا لاقودحان لالا ناهتمالعو

 رقفلاىف ةلذملانال ىنتلا نم دبعلل ريخ رقفلا يي لاقو ىنغ دادزا اراقتفا دادزا اكو هللاب اينغ نوكي هللا ىلا دبعا

 اةثالث ءاملوالا 3 ةفص ل-قو لاعالا 0 هيلا عوجرلانهريخ ةلذلاو عضاوتلاب هنلاىلا عوجرلاو ىغلا ىفربكلاو

 أ نعدلك ءٌوالبو ءالبلا رج رقفلا ىليشلا لاقو ”ىش لك نههيلا عوجرلاو 'ىثشلكىفدبلا رةفلاو 1 لك هللاب ةقئلا

  (كلذامو ) دبج <دج نود وهو (ديدج قلخم تأ ور مدقلا ىف مكبال هنادي هانغ ناذمدعلا ىلا كلك( مكبهذ اشينا)

 نه ى دعب قاحب س ابعنبانعو عت 0 عنتمع (زيزعب 4 نورسشلاوىناثلاءزخلا ) هللا ىلع )ءانفالاوءاشنالا

 و الو)أش هبكرشيال هد
 عوطا نيرخآ موق, 6 ديدج قلخت تأرو مكيهذي أشي نا ظ دجلا مهللع ق يحس ا ا 2

 رسعتم وأ ردعتع رز زعل هللا ىلع كلذامو هج هنوفر ا ريغ ارح ملاعبوأ م 6

 هلوقاماو ىرخا سفن ' مثا ةعأ لس رم ا را هوفر مالو

 ا لاشا ن نوامح يالا نيلاضلا ىفف مهلاقثا مه الاقناو مهلاقثا ن اممححأو 0 1 3 1 ١

 | عش ناو 0 مهريع رازوا نه 'ىش اهيف سدل مهرازوا كلذ لكو معاالض لاقتا - تدك 7 و دزولاو

 أ هنم لمحتال © اهرازوا ضعب لمحت © اهلج ىلا # رازوألا اهتلقثا نسفن « ةلقثم || هلج اذا ىلا رزوو
 أ ٍبنذ اهيلع لمحت نا قناك اهينذاهنع لمح نا ىنن هنم ىش لمح بحمل « ”ىش || ىنملا و سفنللةفص ةرازولاو

 هيلععدت نا ةلالدإ وعدملا مضاف اهتبارقاذ وعدملا ناكولو ** ىبرقاذ ناكولو © اهريغ || ةمايقلا موي سفن لكزا
 مك رفكو ادادنأ مذاخنال ىأ «# مكهذي أشينا ِ هودمحم نامهلع هماعثاب قيخ | رن فاول اا : 7 هيا : ل ىذل 208 ا كا 0 ا ا - 00 الا اهرزوالا لمح ال

 ا كلذامووه ًايشدب كرمشيالو هدبعب نه دعب قام ىأ#ديدج قل تا هج دنايآ 1 2 ا
 هرب ارح د اناكس شن بند

 | ةمايقلاموب سفن لكنا ىأ «ىر خأرزوةرزاو رزتالو عت :: ىأ ه# زي زعب هللا ىلع 1 ىلولا تل

 ١) نيب عبججلا 1 تلف ناف < اهريع بند 0 هتفرتقا 0 ]2 4 3 1

 0١ الادع تابك « مهلاقت عمها ةئاومهلاقت نلم 0 الو لّش ملو.ةرزاو لق | ا راو نالت اعل تاو راج ( نا ١

 هلككلذو مهسفنأ لاقثأ مم سانلا ن 0 نءلاقثأنوامح م -١نيلضملا ىف كلو نيلاضلا ىف ْ / 1 0
 ا َن قرود :, رتل 5

 اهريغ ب مهذلجملا اهوندب ةلهقثم سشن عدم نأ 00 ا ناوإف مسك ن ها 0

 نبالاو مال اوبالاك ةبارق اذوعدملا ناكوا ا #ىلر قاد ناكواو “ ىد هنمل محتال |

 8 م ٠" - ٠ ا

 (ىرخأدزو ةرزاو رز

 ى ةع أ سفن ندع الو

 ىرشس نيش .٠ 6 م

 | تارزاولا سوفنلا نا ىنعملا

 اللا ةدحاو 02 ىرتال
 3 ١ ىناب لوقف نالاب مالا الا قاع نكاع نبا لاق الا 8 0
 ا ا ا ا اود نإ اب مالاو بألا قلع ننايع نا كلف جالاو, يشير
 «(لوةف) مهلالضلاقث ثأ مم سانلا لالا لاقثأ نولم معان نيلضملا نيلاضا !ىفدر راو علاق ا هلاقثأ ن امحملو هلوقو

 مكاياطخ لمماو انليبساوءبنامهلوق ف لاعتمللا 0 ىراالأ مهريغ رزو نم'ىش اهفام مهرازو أهلك كلذو

 ايونذ ىأ اهلقث (اهلج ىلا)ادحأ بونذلاب ةلقثم سفن ىأ ( ةلقثم عدت ا ,م مهاياط+ ندنياماحم مهامو هلوش

 باك ةسرقةبارقاذ(ىبرقاذإ) عد ناو هلوقنمموهفموهووعدملا ىا ( ناكولو عل ىلال) كلذ ضعب امنع لمحل
 ىث هته لمال اًبلجىلا ةلقثم عدت ناو ىنعمو يرخأ ددوتدزإو دزتالو هلوق ىف :ه١ نيب قرفلاو حأوأ دلووأ

 ىلع) نايتالاوكالهالا (كلذامو) هللعوطأو رتماريخ ( ديدج قلخم تأبو ) 0 ع و ككل (كيهذ اثينا)

 لمحم نكلو سفنلا ةيدطب بونذلانه اهلعامىر خأ 0 ىرخأ دزو ةرزاورزتالو)ديدشب ( زيزءبهللا
 ىلا)بونذلانم ( ةلقثم عدت ناو)بنذديغب ن سقت بدعتال لاَشو 52000 بنذب سفن دخؤتال لاو هركلابابملع

 هثباوهشاودم أو ءابأ جرلا ىف هنمةبارقاذ(ىبرقاذ ناكولو *ىش) بونذلا نم(هنم لمح ال) بونذلا نم(اهلج



 ةفارتم رابخأ( كلملا هلم؟رمتلا) ادتبب (مكلذ ) امهيرج عطقم ةمايغلا موب ىا ( ىع-*لجال ىرحم لك )ءريس 3 ْ
 اهن ودبعت ىتلا مانصالا ىنعي ( هنود نه نوءدت نّنلاو ) هلوقنارقىف ةعقاوةًادتبمةلج كلملادإو ناريخ مكبرهللا وأ |

 اوممسيال ) مانصالا ىأ(مهوعدتنا ) ةاونلا لعةفتلملاةقيقرلاةرمشقلا ىه(ريمطق نمنوكلع ام)ةبيتقن وعدي هللانود ند

 اهنمنؤربتيو ةيهلالانم مها نوءدنام نوعديال نال ( مكل اوباحتساام) ضرفلا ليبس ىلع (اوعمسواو) داج منال( ماعد
 كئشالو ) نوديعتانابا متتكام نواو-ةبو مهايا مكتدابعو مهل مكك ارششاب ( 1 رشب نورفكي ةيقلا موبو )

 اياب ريخلاهللا كثب 4 ةكئالملاةروس ١) اكرورغلا باساب ه«# 148١ رح نوتفملاامأ كئنءالو (رييخ لثم

 0 م ورومألا | # كلملامل مكي رهتلا كلذ #8 ةمايقلامونو اهاهتنمواءر ود ةدم ىهد# ىعس* لال ىرن لك |

 نيبخ لثم وهربحم الاب ١ ةفدارتملارامخالا تو شل ةتمحومابل هتءلعاف ناب راعشااهمفوءاشالا هذا لعافل | ىلا ةراشالا

 سالابريبكلانا دز هيما 1 رزطت ا 1 عت نا ذااو# نا رقفًادتسامالككلملامإن وكي نا لمتكيو ١

 0 ل ريمطقلاوةسونرلاوةيهولالابهدرفت ىلع هدا 0

 0000 ا | لعرتردق مدما «ركأ اوباجتساام و ضرفلا ليبس ىلع # اوعمسولو ف داج منال |

 ىدلا اده نا ىنمملاو هن ككارشاب# مرككرششب نورفكي ةعتلاءونو ف مبا نوعدتام ركشم مهئربتلوا عافنالا

 0 و ©« ريبخ لثم كئيايالو 8 نودبعت انايا متتكام نولوشوا هنالطس نورقب مهل ناثوالا لاح ندب مكتربخأ ٍ 5 هل 1 00 1 0 1 5 :

 اريبح ىنآل عينا | ةق.قلا ىلع هنريبكلا هتاف ىلاعت هتلاوهو كربلا هيري_ةل لثم ريدك الاب كريد

 ساتلاوالز لا ا مهتهلا لاغت نبع ميزا قف ذارماو نيرا كل

 لاق (هلا ىلا ءارقفلا مثل | هرقل فيرعتو كل نييامو كسفنا ىف « هللاملا ءارقفلا متا سانلاباي
 نوال ياض | راقتفا ناوا ءارقفلا مه مهحابتحا ةرثكو مهراقتفا ةدشل مناف ,هرقف ىف ةغلابملا |!

 ةرطخو سفن لك ىفديلا | فيمتم ناسنالا قلخو لاق كلذلو هيدتس رخ رهرقفألا ةفاضالاب قئالكلا رثاس |
 1 ادعم ل ىلحو 014 دعم راك هور 3 را

 0 وال فرك وةظحلو ا معنملا قالطالا ىلع ىنغتسملا 6 ديجلا ىنئلاوع هتلاو |

 9 أ 0 1 :الا ا ىعي » هنود نم نوعد نيذلاو كلما هامكي رهتلا كلذ ع لحال ىرخي لك

 25 207 .٠ || نوكت ىتلا ةقبقرلا ةرشثقلا ىهو ةاونلا ةفافلوه « ريمطةنه نوكلعام  مانصالا
 لكب دومحما (ديلا) | 3 3 20 !
 ءا ملأ 4 7 : 2 : ولو 92 اج مال 3 كءاعد اونعتاأل 2 مانصالا تع 0 مهوعدب نا ةاونااىلع ا

 0 م ١ 0 | ليقو ؟واحأامىأ ©« مكل اوباجتناام  ليثتلاو ضرفلا ليدس ىلعىأ « اوعمس |
 ىلع 38 ا 1 اهايا مكتدابعنمو ت٠ نؤرش ىأ » مككرشب نورفكي ةوقلا موبو 2 كوءفنام 0 ع 3 ع 1 9 م :6 1

 فاصو ادهاو اع عجم 1 1 1 3.6 1 8 5 3 : 4 1

 را ةولإ ى يبا | هلوق#ءايشالا ملاع ىنال لثمدحأ كئييال ىأ هسفن ىنمي #*« ريبخ لثم كئنءالو#
 م كاسل | 9 - 3 1 8 ا
 قال لل ل أ ىلا جاتحلاديقفلاو هناسحاو هلضف ىلاىأ «هتلا ىلا ءارقفلا متنأ سانلاارمأإي  ىلاعت |
 لا د وءاتعالا | ا ا ا دا ا 0 ا
 ا مقالا يدل د ىلع 1 هقلح نع © ىنءلاوهدهتلاو 9 ءارقفلا مهف هللا ىلا نودحاتغ مهلك قاحلاو هاوس فر ١

 : ا |١ هئاسحا قت دوما ىأة# دلل 8. ىلا ءتعألا |
 مهيلعمنملاداولاو هقلخ ميا ملاح و هوما ىلع دقت لا

 امل لهسلاق مهاع متنملا هدج معن اوداحاذاو امعنماداوح ىنألا ناك اذاالا هانةباعفان ىنع لك سلذا

 ليغ( كب رمل مكلذ ١ ةقورعم لزانمىف مواعم تةوىلا 0 لحالىري) راهلاولالاو رمقلاو سعتلا( لك ) ءدآ أ

 ِء : 5 ا 00 30 /
 اواعغبنأن وردقبال( ريمطق نمنوكلعام)هللانودنء(هنودن٠)نودبعت(نوعدن نيذلاو) نت ازخخا(كالملاهل)ةها آلاال كلذ

 مهأيا مكتدابعو كك رش نهةهلآآلا ع ) مككر شب هد كل ةيقلاموبو ١ ك ايامهضغب نم ) مكلاوبابعسااماوعمسولو)

 ايندلا ىفهتيفاعوهقزروهتجرو هنرغذهىلا (هللاىلاءارقفلا متن سانلاامأي) هللاوهو (ريبخ لثم) هلاعابو كرب (كئبنبالو)
 هلاءفىفدومحملا (ديجلا)لاومالا نم مدنءاع( ىنغلاوه هللاو) ةرخ الاىفهتنج لاو

 م هياط

 وههللاو) ديره واقد هل



 1( شطعلارتككي ىذلاوه لبقوةبو دك دبدش ( تارفبدع ( امهدعا (ادهنارحم

 ردع ىذلاوه لسفقو ةحواملادددش ( جاحأ لم اذهو ) هءارش 34 هيودشو دلل دكا ًاذيس 0غ هم 200 ود

 احرملاوؤاؤللا ىهو(امنويلتة يلح ن وج رم” و) كمم-لاوهو (ايرطامخح نو )امهنمدحاو لكنمو 00 نمو)هتحواع
 وحد ) ةرخام مج ىهود- كم1 ىاعءاملا ةتقسلا ترحم لاش امر 3 ,2 ءاملل قاوش (رخا وه) لك ) هنف كلفلاىرتو)

 [لوركشت مكلعلو) هيلع ىنعملاةلالدل لك ثملرجملولو اهلبقامي ةنكلوةي ًالاىفرك ذ هل رج ملوهللا لضف نم ( هلضفنم

 راك ومو ايش لوبا هج ١1م٠ -ٍ نا 4 نورشعلا وىااثلاءز ا ١ هإضؤن "1 0

 دارطتسالا لمسس ىلعلاق

 قاع امونيرعلا ة 00

 اطعو همعت ند امم

 ةَش رط ريغ لمتحو

 ه.شنا وهودارطتسالا

 لطش مث نب رحصلاب نيسنحلا

 رفاكلا ىل

 عفانم ىف بدعل اك ء] راش دق هياب

 ء جاحالا رحملا

 ىرحوُؤأ ؤالاو كمان ََه

 ولخرف اكلاو هيف كلغلا

 ةّشرط ىف وهف عفنا| نم

 مكولق تسقمم ىلاعتهلوق

2001 
 ناو لاق مث ةوسق دغأوأ

 هنمرسفتت املةراحملا نم

 نتي ناو ناحل

 اهنمناو ءاملا هنم جرت

 نم طب اال

 جو ورامناا ىفليالاليو)

 نملخس (لاللاىف راها

 رح لا قٌقامهدح | تاعاس

 هللا ةيشد

 نمو هبرش عاطتس د

- 

0 

 ظ نرخ < ل لاذهو دبارش غلا غءاس تار 8 تانك او ارعلا ىوتسيامو ف 5 <>

 00 لعف ىلع 0 0 0 ”ىرقو هتح ولع فر < ىذلا

  امهيفامو نب رحلا ةفص ىف دار رطتسا « ١ اهن وست ةيلح نود د را راس قرع ٍُ

 ثيحنم نايوتسيال داوفلا ضءبىف اكرتشا ناو امك ىنعملاو ليشقتلا ماعوا رعئاا نم

 هريغعو هدسفاام امهدحا طلاخ هناف ءاملانم تاذلاب دوصقملاوه امث نايواستال امنا

 تافصلا ضعبىف امن ارتشا قفتا ناو رفاكلاو نهؤملا ىواستال هترطف لاكنع

 ةرطفلا ىلع امه دحا ءاشو ى رظعلا ةيصاخلاوه ايف امهفالتخال ةواعسلاو ةءاوهشلاك

 | مفانملا نم بذعلا هيف كراشي اع رفاكلا ىلع جاحالا ليضفنوا رخ "لا نود ةيلصالا

 )| اهيرجيعلملا 0 رح اومؤلل لك ف نفك كلذلا ىرتو» تقاوءلاوىل آللاةدلحلاب دا :

 لداع قلعتتنا زوحنورخاوع ةقلعتمماللاو اهيفةلقناابهللا لضف نه هاضف نماوغتت

 هيضتقبام رابتعاب ىجرتاا فرحو كلذ ىلع « نوركشت مكلعلو #9 ةروك ذملال مقالا هباع
 رمقلاو سمثلا رحم<و لالا ىف راهتلا ليوبو راهتلا ىف ليلا لوب لالا رهاظ

 ىأ * تارف بدعاذده #لاقفامهفصو مث املاو بذعلا ىنعي » ناعلا يرتب و 9

 ىأ « جاحأ لم اذ هو ”ىرسع”ىنه قلحلا ىف لهسىأ © هبارش غئاسل شطعلا رسسكب بط
 نيرحملانهىنمي # لك نمو## رملاو» لقو :هتحولع قاحلا قرحم ةجولملا يدش

 ةيلح# بذعلانودوملا نم ىأ « نوجرختستو 9و كرسلا ىنعي هاي رطاخ نواك أت وف

 نويعملالا رجلا ىفنوكيءنال امها ؤاوالا بسن ليقو ناجرمل 3 قالا ىنعي ه# اموسملت
 ةلبقمىراو ىأ# رخاوم هيف كلفلاىرتو## امهنم ٌؤواؤللا ن وكف للاب جزتةفةبذع
 ىأ «نوركشت مكلماو# : را » هلضف نم اوغتت 7 57 حرب ةربدهو

 | دملاو سمت رح“ وللا ف راملاجوبو راعااىف ليللا لي وب ف 0 هللازنوركش# |

 ||( لك ١ ءروص ءاوضأ لاذ ىأ ( رمقلا وسما رج“ و)اعست ضقانلاوةعاسةرسشع ك0 مهنمدنازلاريصي ىتدح

 ةاحز[ امم ) جاجأ لم اذهودبا اذهوهبارش) ىهش( غأ ا لح ( تارف بذعاذه) حلا لاوبذعلا ( نار رمح ىوتنامو)
 + نولك أ7)حلاملاو بذعا| نب رحصلا لكنه( لك

 و 42 بهذتو * يجب ةر ردم و ةإبقم( 0 (هف) نفسلا-( كلفلاىرتو اهموسلت ( رهوجلاو ٌقلّوللا 3 ةنز

 وكف راجعلا ىف ليللا لخد( راهلا ىنلبللا جو( هتمعناو ركشت 1: ) نور كش ركلعل و)هةزر نم م(هلضفنم)اوبلطت (اوغتتل)

 وبو) تاغاس تسب ليللا نم لوطأر اولا
 رمقلاو 2 رمقلاو ملا

 ةيلح الا نه(نوح رست و )اي رطاكمس( ايرط

 و ) تاعاس سب راهلا نملوطأ ليللان وكف (لبللا ف) راهلا لخس (رارلاجل



 مهب هللا 0 نود لطسود- نقلا ا 1

 ققحو ًاعيج مم دل أ

 ه)[ أشنأ ( مث بارت 3 مابأىأ ( ع

 8 0 ا  هلعبالا مضتالو ىلا نم لمءامو # اناناوانارك ذ

 7 0 هرعنه صقنبالو 3 ربكلا ىلا هريصم نم رعىف دعامو * رمعم
 اصقان هلم هرغ صوقنملا رع نه صقئبالوا هرع نم صقان رعدل ىطعي ناب هريغل

 عماسأا م يفلذشت هنف عاستلا ىلع ريعمللو أ هيلع هلباقم ةلالدإ 0 ملناو ماريىضلاو

 # باتك ىفالا 2 لعافلا ءاش ىلع صقشالو بوعي نعو امويفاموت

 باذعمهل © ءايرلا بامحأ مهليةوةودنلارادىف سو هيلع هّللاىلص هللالوسرب | وركم

 لجونع هلوق © ةرخآلاف كلو لطب ىأ « روب وه كئلوأ ركمو ديدش |
 كلج مث و هتيرذ ىنمإ 6 ةفطننم مث » مدآ ىنمي © بارتنم مكقلخ هللاو » |
 نأ نم لمحنامو  اضمب كض»ب جوز ليقو اناناواناركذ اذانصأ ل ||

 اتكلا مان تروتكت رخل ل كش لذ لوالا ىلا فرضت ليفوز خأ رع

 ةثالث بهذ نامو بهذ موو بهذكلذنم لذنسا بتكي مث 5 ةنس اذكو اذك نالف رع

 ل ا 2 ىقالا زصقنالو ناسنا رع لوطيال هانعم لبقو هرع عطقنب ىتح مايأا

 هلليقف رخال هلجأ رْخّؤي نأ هر رع اعدول هللاو ةاذولا رع ترضح نيح رابحالا |
 رضح اذا اذهلاق نومدةتسيالو ةءاس نورخ أتسيال مهلجأ ءاج اذاذ لوقت ىلاعت هللا نا .

 ىلاعت هلوق# نيه هللا ىلع لاعالاو لاح آلاةباتك ىأ 0 ريس هللا ىلع كلذ نا »لن وغلا ||

 ) ريسب هلل | ىلع ) هن :ايمقاوو كلا: ل1 مءاضحلا ىأ( كلذ نا « 3 نيد 0

١ 

 هللاو 0 هلهايالا 0-1 1 ال وهلوقةون ر 00 5 نواكعو ىلاعتهلوق

 لكان )ناو انازك ذوأ انانمأ ( احاوزأ ركلعج مث ةفطن ن :
 نمهرم-ءئامو /ٍ هلدمولمم ؟ 4 ةكئالملاةروس م الا أ لاخلا عضوم ىف 1 ١/4 قم وه (هلعبالا عضتالو كأنو

 0 وست 1 5 اس ياو 1001157 مااا سوت كفا لل

 وهاك ركمو 9 هءنورك اع هنود هيؤيال # ديدش باذع مل ف هلالحاو ||

 ا | مفتاح هللاو 2 هإوش هيلع لداك هيريغتتال ةردقم رومالانال دفنالو 27 1 روس .

 ةملا كلج مث مث طاهنمهتيرذ قاع (ةفطا ند 7 0 ةئممدأ قام بارت نم نم

 ١ كك او رق ؛ ناصقنلاو ةدايزلا ليقو قالا هيقا هيالو ادع هللا تن ال مهلو 2

 ا هلي ووش رست 06 حادا نا لم حوالاىف تتبناا ةفلت بابسا رادتعاب

 ا هرعةفصت ىف ا هناذ صقشو هر# نه هرعام ناصقنلاب دارملا لقو نوءعبراف ًالاو

 ا هللا لع وه ©

 ' صقنلاو ةدايزلاوا ظفحلا ىلا ةراشا هي ريسي هللاىلع كلذنا 9 ةفيحلاوا حوالاوا

 ا 6# هرعنم صقن.الو » دحأ رار رهعم ْن «رمعتا هو ةلكاالا سادسا

 أ حولا ىعل 4 باتكىفالا 3و ةيآلا ةذعارقو كلذ دازينأ زوجمف كلذ ل قاماذ لحالا ا أ: ا

 اوركم 3 كتنلوالابوأ 03 ربخ دو رمل رحال( باح م 3
 مهيلع عم

 نمهرمعامو ىأ ( رمعم

 اعارمسم هامب اعاو ةيكأ

 صقتبالو ) هيلارئاص وه
 0 فاتك“ ىنالا» رع نم

 ناسنالا ةفيحوأ حوللا

 تلق ناف ددز صقنبالو
 لوط اسس انا

 ضارسلا نموهم كلا

 هيلع بقاءتب نااماذ هريصق

 لاف هفالخو ريمعتا
 رهعإل اموهلوق مد ف و

 نم ضصقن.الو رمعم ف
 مالكلا نم اذه تلق هرع

 هليوأتىفةقثأ هيف مماستملا
 الاكتاو نيعمأسلا ماهفاب |

 مهل وقعب هانعم مهدب دس ىلع

 ةلاحا ماع سيتليال هناو

 رغؤ رصقلاو لوطلا

 سانلامالك هيلعو دحاو

ٌ 

 ادبع هللا بيثال نولوش

 ليوأتوأق كالا هبقاعيالو

 ةنصلاىف تكي هنا ةيآآلا

 مث ةنلس اك ذك ع

 نهذ كلذ لقسأ ىف نكي

 توكعن م. هر© ند صوقتملاوةدس نمت امس غلب ن 5 رمعملا ةداتق . نعو هرعناصقنا كلذدف هرخآ لعق د ىدح ناموب بهذ مإ 8م ١

 لاقبو هباحسأو لهجوبأ وهو كلوبو دسفب (روموه) كئاوأماص (كئلوأركمو) نوكيامدشأ (ديدش باذع مهام
 افانصأ(احاوز أ ركلعج مث) مكنابآ ةفطن (ةفطن نه مث) بارت نم 9 م(بارتنم مكقلخ هللاو)ابرلا لهأ فدي" الاهدعٌتلْؤلا ا

 دعالو رمعم رعىطعام( رمعم نم ريعإ او لااا (هلعبالا)م اعتريغاوأ ماقا(عضتالو) لم او- نم (ىت نم لمختأ#

 ةباتكريغب نيه( ريس هللا ىلع) كلذ لغف> ( كلذ نا) لو فم احوللا ىف نيبم باتكى بوتكم(باتكىفالاهرعنم صةنبالو) هرغىفأ



 اضرلاو لوبقلال م لاهيلا هلوق ىنعمو( هعفرب اصلا لمعلاوبيطاا ماكلادعصي هيلا ) هلوقب اصلا لمعلاوناعالا

 حالاهيفذفنيالث يح ىلاوأ ا 178 - دوعصلاوةعفرلاب ! نورسشءااوىناثلاءزجلا ١ فصولوبقلاب فصتااملك

 تاملك بيطلا ملكلاو

 هللاالا هلاال ىأ دمحوتلا
 ”اللإ سانقلا نكد

 هني سيل عج لك نكلو

 ءانااالا هدحاو نيبو

 لمعلاو ثنؤيو ركذب
 ةصاخلا ةدارعلا لاصلا

 هءفرب حاصلا لمعلاوىتعي
 عفارلاف بيطلا ملكلا
 لمعلا ع وفرملاو ملكلا

 أ بيطلا ماكلا دعصيةبلا © لولدملا نع ليلدلاب ىتةةساف اهلكهلناف هدنعنم اماطيلقىا |

 || امهدوعصو حلاصلا لمعلاو ديحوتلاوهو ةزملا هيباطيامل نابب يدمفرب حلاصلا لمعلاو |
 أ ناذ ملكلل هس هفريىف نكّسملاو امهفصصن ةبتكلا دوعصوا امهابا هلوق قعزاجلا |

 | هيوقيو ناعالا ققحيهناذ لمعللوا لمعلا بصندنا هديؤيو ديحوتلابالا لبقبال لمعلا |

 . || نيءانبلا ىلع دعصي "ىرقو ةفلكلانم هيفامل فرمشاا اذه لمعلا صيصختو هتلوا
 ٍ ' ءاعدلاو ركذلا لوانت ببطلا ملكلا ليقو كلملاوا هي ءاكتملاوا ىلاعت هللاوه دمصملاو |

 . ريك هتاوهلالا هالو هلا دجلاود انا سوم مالسلاو ةالصل هيلع هنعو تاآرقلا ةءارقو١

 | مل حلاص لع نكيملاذاف نجرلادجو اهب يخل ءاعسلا ىلا كلملا ام جرع دبعلا اهلاق اذا |

 ايل شبرت 0 تائيسلا تاركملا *# تائيسلا نوركك نيذلاو 8 لبقب
 وه ثالث ىدحاىف ىارلام هروادو ةودالارادو ل هلع هللا ىلص |

 ظ ت١ نمالا لمع ليقنال هنال
 أ ىأ # هيلا © نينمؤملا هللاياوالوهلوسرلو هتنالاةزعال نا هتنانيبف ززعتلا اماوبلطو | هتلاعفأرلا ليقو دحر

 , هتلازاهس وه لبقو هتلاالا هلال لوق وه لق 0 ملكلادمصي وف هتلاىملا | لمعلاىا لمعلا عوفرملاو
 لاق دوعسم 0 «ع هداتسأب 6 ىور #<« 0 | 8 لا 0 هند او أ ةراشاهيفو هللاهعفربحلاصلا

 ا الا للاكرامتو 0 هللاو هللاالا هلاالو 00 00 3 ا دعصيبيطلا ماكلاو عفرلا

 لمعلا لبقو هسفن
 لماعلا 3 طاسلا

 دارأن م ىأ هفرعشيو

 ١ اورفغتساالا ةكلالملانم مج ىلعنرب رعب الف نهدعصي مث هحانج تحن كلمنهذخأ |
 | هللا هلوق للان اك ىع ةفاديصمو نيملاجلا بر  ةحنو اهب ”ىحم: ىتح نهلئاقل .|

 نب جالا هدانتساىفو دوعسم نبا ىلع فوقوم ثيدح اذه بيظلا ملكلا دعصي

 0 هللا لبق ىأ دمصي هيلا دف ليقو ىلاعت هللارك د تل كلا تمتص ريصت || 'اًكلاص الع ليعلف ةّذلا

 / حلاصلا لمعلا عفر ىأ سابع نبا لاق * هعفرب ملاصلا لمعلاو # بيطلا ملكلا | دبماا عمفرب ىذلاوه هناف

 ' هللارك 3 نف ضئارفلا ءادا اصلا لمعلاو هللارك ذ بيطلا ملكلا لبقو بيطلا ملكلا | (ت اسلانوركعي نيذلاو)

 | رقوامنكلو ىلحتلاب سيلو ىنمتلاب ناعالا سيلو هلع ىلع همالك در هضئارف دوي ملو | فودحم ردصمل ةفص ىه
 لاقنمو هلوق هيلع هللادر ْلاص ريغ لو انسح لاق نو لامعالا هتقدصو بولقلاىف | ت انيسلا تاكل 2
 |«ليعلاو ٍبيطلآ لكلا دعصي هلال وه هللاناب كلذ لمعلا هعقرب احلاص ل دعتم ريغ لمف ركم نال

 | لقو ةءالا العالو الوقالو لمعبالا الوقدتلال اقبال ثيدحلا ىف ءاجو هعفرب حلاصلا | هلع نالف ركع لاشال
 ْ ليشالف حاصلا لمعلا عفري بيطلا ملكلا ىأ حلاصلا لمعلا ىلا ةعجار هعفريىف ءاهلا

 | لسسلا لبقو هللادعفرب حلاصا! لمعلا هانعم ليقو دي>وننع ارداص كك تالا كاع

 لاعفالاو لاوقالا نم تاريكلا لوبق بدس صاح ديلا كلذو صلاخلا وه حاصلا ا

 | ' نذثلا قع لقو 5 كارتقلا 20 داثيسلا نوامعي نا 3 تائسلا نوركع نذلاو م

 هب شيرق ركم دارملاو
 اوهتجا نيد مالسلا هيلع
 هللا لاق اك ةودتلارادىؤ

 نيذلا كب رك ذاو ىلاعت
 ةيأآلا كوتبثيل اورفك

 6 اوركم ) ( تائيسلان وركع نيذلاو )بيطلا ماكلابهلبشب(همفربلاصلا لمعلاو) هللاالاهلاال(بيطلا ملكلا دعصيويلا

 واتش وأ ادرط هوج رخوأ انجسو تي ميسو هيلع هللا ىلص دمج ك الهى نوماصيلاقنو هللاب نوكرسشي



 ةزحو ىف حرلا ( حايرلا لسرا ىذلا هللاو ) مهعيذص ءوس ىلع تاقعلاب مهلديعو ( نوعنصياع 0 هللا نا) ا

 مدقتلز ,طملاب (هنانيمحاف) مهريع فرفخعلابو صفحو ىل_عو ةزجوى ده دي دشنتلاب ) تيمدلب ىلا هانقسف ايا# ريثتف )للعو |

 ريضسأ و باها حايرل لا ةراثا ايف ىلإ لاك ١ محا ريش نع لقا اع 1 اه (12 بوم“ نعل ضرالا:) انمض هركذ

 قوس كلذكو تب رغت ست لاح ةصو_غعدحو ريع ع ودق 15 نواءش اذكهوةمايرلا ةردقلأ ىلع ةلادلاةروصلا كلت

 نسل كف لق ةرهاباةردقلا قلع لئلاللا نراك ال عر ف طل ضرالا ءاسيحاو تيملادلبلا ىلا ناوهسلا
 لكم ىأعفرلا لع ىف فاكلا ( نوعا كيذك) هيلعلد 1 ضصاصتخالا ف لدنك وهام ىلا ةسغلاظفل ن ء امج الودسلا

 تا اوم هلسرب ءاع قلخلا ؛ ةكدال هللا يح لق -ه#[ ١1/7 زيذ- تاومالاروشن تاوملا ءايحا

 1 لاجرلا ىك شرعلا '
 لسرا ىذلاهللا #9 هيلع - زاف 3 نوعنصياع ميلع هلثانأ قي هيلع رسما ناموا 1

 ةزعلا هللفةزعلا ديري ناك لالا ةياكح ىلع * اباحم“ ريثتف ول خرلا ىلاسكلاو ةزجسو ريثك نبا أرقو # حايرلا , د يف 5 0 ١
 ايل وبلا نأ (انج | اال دارملانالوةمكحلالاكىلع ةلادلا ةءيدبلا روصلا كلتل اراضسا ةمضاملا

 إ

 ند ه) قلخا داسحأأ هلم 9

 امندلا ع هللاب ا ا رارع“ ا ىلع ةاالدلل لاءفالا فالتخا ناوكي نأ زو واهل اءد:-!كلذاوةيصاخناءدهب

 ناكو ةرخآلا ةزعو  هنانييحاف «ءايلادي دشنت. صفح وىاسكلاوةزجو عفان رقو# تيمدلب ىلاءانقسفوف مالا ! أ
 ل أ تبلا بيسدتا) باحسلابوا رك ذك باحهسلا ركذو هنم لزا_:لا رطملاب # ضرالا ٠
 هليأ نفد ,هأ انا ولاقاك لحدا وهامملا ةبغلا نم امهبف لودعلاو اهسبب داعي # انومدعب 2 ارطم رااصلاوا |

 |نع مهل 20 ةهلآ ْ تاوملا ءاحا لثىا © روشنلا كلذك عنصلا ديص نم امهيفال صاصتخالاىف ٠

 متكلاي اروع 21 ذلاو | 0 سقملاق ةداملا فالتءا لاح الا امد نسلد ةيرودقملا ةمح ىف تاومالا روشن :

 2 واق ةأ طاوم ريغ نم || شرعلا تحن نم ءام لسرب ىلاعتهناف ءايحالاة يفك ليقو اهبف هللخدمال كلذو هيلع
 رسشلابؤوززشتب . اوناك | هكاعيج ةزءلاهللف 6 ةعنملاو فرسشلا  ةزعلا ديرب ناكنم ف قاخلا داسحا هنم تينبق ٠
 :نود_2 نذلا 2222 2 ير 2 2 2222-22-2
 لو نذلا لاق 3 ١ تاقملاب درعودبق 0 نوء:صياع ميلع هللانا 9 اونمؤيلنا مهك الهو مهرفكب متل

 | دام نع هع أ 6 ابامم» ريثتف حاب رلا لظرأ ثلا هللاو # مهعينص ءوس ىلع
 8 ع

 ىلا قيرعلا ندا لا رك ديوي يأ « هاجت كا ا ا
 هتلانألا 5 1 18 دو ا نبا ىور تةاومالا رون تاوملا ءامحا كنه أ 3 نووعللا كيذك اهتوم كعل

 "ب سر 3 روما هع 2 هللال 6 تاق لاق ليقتلا نزر ىبأنع هريسقتف ىذ ودل انذلا هزل لا نيالا

 501 لو ممر ارضخ ثوم هد تذيع 3 0 2 داون تزرع له لاقؤ هقلخ 3 كلذ ةيلاعو

 دلع ءاقتك| همس رمز ناكنخ وم ةملاعت هلوق © هت قارا كو نوما ضل ا
 ءعلإ نال 0 هتاالدإ ةزءلا تفرع م نأ ديرب ناكوت 6 لق 0 هيج ةزعلا هلللو هرحلا كتارا

 - هل نم ةعاط 5ك ءاعد وهو هللاةعاطب ززعتلف ةزعلا كنا ناكنم هائعم لشضو اعج

 ةكاض دنع اللا تاطبال ا 8 .٠ ب

 كلوق هاا ةكلام و ا ق5 ع نا كءلذدو ِ نه ةزعلا بلطيلف ىأ ةزع ْ 1 0| مانصالا - اودع رافكلا نأ كلذو ةتعاطب ' هللادتع »م5 ىلا ١ تلطلف ىلا ةاعلا

 نودند ءااوأ نيرفاكلا ا

0 
 هدنع نوغتبب ا نينمؤملا 1

 هفاقع هيلع لدبام قا كيا الا مهدنع اماطياف ) سد 1 و اق ١ ديرب راربالا دنع ىهفةوعصنل | دارأ نه

 لسرأىذلاهللاو):ودنااراد فاسو هيلعهللا يصدم كال. ةنايكخاو ركملا نه مهرفك ىف( نوعنصي اع مياع هللا نا ) اونمؤا

 (اموهدمب ضرالا) رطملاب( هبانيبحاف ) هيف تايثال ناكمىلا (تيمدلب ىلا) رطملاب(ءانقسفاياحس) مفرت و ريثتف حايرلا

 ةعئملاوةردقلاوةزعلا نأ نأ (ةزءلادبريناك نه) روبقلا نهنوح رخو نو. كلذك ( روشنلاكلذك ) امسوسو مارحت

 امبج ) ةعاملاوةردقلاو (ةزءلاهتلف) ىهنمل



 ءاطقلا فيشك مث(ريعسلا باص( نماونوكل هيزحاوعدب امنا ) هلوق كالهلادروم مهدروب ناوه هّتميش ةوعديف همؤي
 هتالديدش باذع هلف ءهامدنيح هباجأنف ىأ ( ديدش باذعهل اورفكن يذلا ) لاقف هكرتوناعالا ىلعهاك مالا ىنبف
 ةرفغم مهل ) ءوداع لب هيزحنم اوريصيملو ءوببح 0 تاحلاصلا اولعو اونمآ نذلاو ) هعابتا ىأ هيزح نم راص

 نييزنب ( انسح هآرف هلع ءوسدنيزنفأ ) مالسلاوةالصااديلع هببنل لاق نيشررفلاركذاملو ,هداهج ربكل ( ريكر جأو

 - لاق ميسو هيلع هللا ىلص سي ١07 ره هللالوسر 4 نورشعلاو ىناثلاءزلا ) ناك هل ني زب لنك ناطم هع

 7 3 ءامشن را (ممجت للا ناد | ال

 | ناسو هتوادعل ربرقت ## ريعسلا باك | نم انك 0-1 مما || 08 9 داك
 | باذع مهلاورفك نيذلا 8 ايندلاىلا نوكرلاو ىوهلا عابتاىلا هتعيش ةوعدىف هضرغل 7 5 3 1 8 5 8 1 00 ا 1 3 تهدد و ءاشب ',ه ىدهمو

 ةعامد باحا نملدعو #© ريكر جاو ةرفؤم مهل تاطاصضلا اولعو اونمآ ن.ذلاو كن دذدَك ا 6

 : : 0 0 1 ' 1 1 كا نأ ل ّ
 : حلاصلا لمتلاو ناعالا ىلع هلكم الل ءانو ةعرافلا ىنامالل عطقو هفلاخ نادعوو ىنعملا ن حجوا ركذو
 . 1 50 2 1 5 2 5 # هاا “عز ١ث
 ا بلعزناب هلع ءوسملن زنك اىا ل هآرف هلع ءوس هلنيزنفأ © هلوقو هلع 9 0 6

 هلنيزي لنك انسح عيبقلاو اقح لطابلا ىأرف هيأر سكتلاتح هلقعىلع ءاوهودمعو | دس 8 0
 ا باوجلا فذ هيلع يعل ايهقتساو لاغالا نسعس واق م فىعىح قفولب | ةلال 0 0 0

 هلع هوس نار نفأ هريدقت لدقو # ءاشي نم ىدهيبوءاّشي ند ملضي هللاناذ 9 ةلالدل ا هيلع --_ 1

 | *تارسح مهيلع كسفن بهذت الف © ةلالدإ فذحف ةرسح مهيلع كسفن تبهذ

 | كيدكتلا لع مهرارصاو مهيغىلع تارسمعلل مهيلع كسفن كلهتالف هانعمو هيلع

 : ال تاخد 0 تسلا | ىلع اتلخد ملقا نأ الا 00 تاافلاو ١

 بهذ د ةلص لب 00 ردصملا ةلص نال اهلةاص تبل 00 اس ةيضاقلا ْ

 | نماونوكيل 8 .ءايلوأو هعايشأ ىأ # هبزح اوعدي امنا 9 ىصاعملاو رفكلانم هن
 | هل اورفك نيذلا » ىلاعت لاقف هيفلاخعو هيقفاوه لاح نيب مث  ريعسلا باححأ |

 هلوق # #* ريك رجأو ةرفت» مهل تاحلاصلا اولعو اونمآ نيذلاو ديدش باذع

 | ىرسشمو لهج ىبأف تاز سابع نبا لاق # هلع ءوس هلنيز ا 0
 ءامد نول نيذلا جراوخلا مهنهو عدبلاو 0 0 و ةكم

 نودقتعيو امنولحمسمال منال مهنم بونذلانم رئابكلا باعحأس يلو 78 نيلسملا
 # انسح 00 ع عبق هيلع هومو هلديشد]نيز ىنعمو وا مم اهعرت
 اعرق هللاو اده ن 57 ام لالا أر رف هلعءوس هلنز نفأ هزاحم فدح هب ةلاىفو

 : الكفو » 5 ىدهمو ءاّشين م لعشل هللا ناف د الاطاب لطابلاو اد قحلا

 © تارسح 0 الق ا نسج رف هلع ءوسدلنيز نفي لا ذاع

 ا ىنعملاو تافام لع ن رزحلا هانكس ةرسحلاو هاش نم يد اشن وه لضب هللاناذ

 ةلالدإ ف ذل هللاءاده نك

 الف هيلع ءاشب نه ىدبعو
 ىأ دز كسفن تعذت
 هلو تار يضلل
 كسفت كالع الف ىعي

 ةلص مءاعو تاردخ

 انزح هيلع تامو ابحهيلع
 تارسحم قاعتب نازوحالو

 هيلعمدقتنال ردصملا نال

 (هيرحاوعداعا)ةعاطلاو

 (اون وكيل هتعاط وهند لهأ
 رب ريعسل ا باحص أ نمإلا وعمتجل

 0 00 محأعم

 داع 1 فكن ذلا )دعم

 4 مسالا )نر ها دب ) ولا نينا لكل( ىاضا كاذ مز الكل كر انآ م0

 ( ريكرجأو) امندلا ف مبونذل ( ةرفش مهل ) هباحأو قيدصلاركبوبأ مسرنيبو مهيايفتاعاطلا ( تاحلاصلااولعو)
 ناع الاي هانم رك أع نكلهجوبأ وهواقح (انسحآ 7 هلععت 7 و مسح ( مآ نذ نفأ) ةنطاق و ميظء باو" :

 نم)هندإ(ىدج و) هءاححأو لهج ابأ ىنمي كا ذل اله أن اك نمهن د نء(ءاشين ,ملضي للا ناذ) هباحصأو يدصلا ركباي أ ىنعيةعاطلاو
 نامهكآله ىلعةءامادن (تارسح ,ملع) نزحلاب كفن كلم الف(كسفن بهذت الف)هءاحص أو ركيابأ ىنمي كل ذل اله أ ناك نم(ءاشيي



 ىابف ( نوكفؤت ىتاف ) اهل لممال ةلوصفم ةنج ( وهالا هلال ) تابنلا عاوناب ( ضرالاو ) رطملاب ( ءامسلانم (
 مهقلت ءوسشيرق ىلع هءىن ( كلبقنم لسر تبذك دقفكوبذكيناو ) كرشلا ىلاديحوتلا نع نوفرصتهحو'

 تايآ ولوأو ريثك هدع ووذ لسرىأ لسرركت اذهلو ةوسا هلبق ءابب'الا ف هلنابهلوسرىلسو اهيمميذكتو هللاتايآلا

 نه لسرلا بيذكتب سأتف كوبذكي ناو مالكلاريدقتوملىلسأ هنالمْعو ربص باص أو لاوطراعا لهأو رذنو ا
 عضو» كلقنم لسر تبذك دقف عضوو هيلعاش اس نورك رهاظلا لع ئرخا واو طرشلا ب ةعتءازحلا نال كلبق 1

 عجرتهتلاىلاو ) ىسألانع 4 ةككالملاةروس م) بيذكتلابىأ 107٠6 رفح ببسملانع ببسلابهانغتسا سأتف
 0 13 130 111 0 1 كا اس ها +: 0 ل ا كا ل ل ا نا اق تك تس هج ستستمر جطالال ١

 «.م دمع ولاأو كل هلا ا 3 : 1 0 006 (روسألا | ىلا ديحوتلا نع نوفرصت هحو ىانف * نوكفوتىافوهالا هلال ضرالاو ءاعسلا نم
 0 7 ىلع ١ ماهفتسالاناذ لهوا فصوهناب قااخنم لحم ىلع لمعلا ريغ عفرو هندريغ كارتشأ

 كمل ع روم عوج أ

 اع بذكملاو بذكملاةازاعو 1 0 ا 1 0 00 مداوا
 0 هنا فبمجرد يرخا | نوكي ديخالا ىلعو اند اردت اتسا وا قلاهل ةفص مكقزريو ءانثتسالا
 درس « كلبة نمل سر تب ذكدةف كوب ذكي نا وهل ريغ لع دقالطا نماعئام قلاخ نم له قالطا

 نا ْ ا بدسلاب ءانغتسا هعضوم تبذكدقف عضوف مهي دكت ىلع ربصلا ىف مهب سأتف ىا

 لا 5000 هللا ىلاو ف ةرباسملا ىلع ثحلاو ةيلستلا ةدايز ىضتقملا مهظعتلل لسر رك

 ١ رشحلاب# هللادعونا ساناا اهبأاي 8 بيذكتلا وربصلا ىلع مهاياو كيزاجيف # رومالا .

 اب عتقلا ركلهذيف 6 ايندلا ةويحلا مكترثتالف ظ هيف فاخال © قدح ف ءازجلاو
 ةرفغملا مكينع ناب ناطيشلا «رورذلا هللاب مكترغيالو ه اهل ىيسلاو ةرخآلا بلطنع

 ( ق> ) ءازجلاو ثعبلاب

 ةورحلا مكترغت الف ) نئاك
 مكدعدختالف ( ايندلا :

 معتقلا كتلهذبالو ايندلا | اداقعا مسلا لوانتك عقوتلا اذهب بنذلا نكل تنكماناو امناف ةيصءملا ىلع رارصالا عم

 ا « ودع مكل ناطيشلانا  دوءقك عجوا ردصهوهو مضلاب ”ىرقو ةعببطلا عفد ىلع

 بلطو ةرخآلا لمعلا || د ىلع اونوكو مكلاعفاو مدئاقعف # اودع ءوذختاذ ف ةعدق ةماع ةوادع

 0 هللادنعام || ىأ « نوكفؤتىناذوهالادلاال 8 تابنلاىأ « ضرالاو 8 رطملا ىندي © ءاعسلان م
 00 َ ردا ْ مكفلاخ هللا نابن و رقم متأو ثعبلا راكناو هللادحوتببيذكتلاوكفالا ملوش نأ نم

 0 ىنامالا مكينع هناق أ[ ملسو هيلع هللا ىلص هدب ىزعي 46 كلبق نم لعر تبذك دقفكوبذكي ناو 9٠ مكقزارو

 نع ىنع هللانا لو-بو | ىلاءتداوق ف هسذكتت رافكلانم بذكملا ىزجيف ىأ 4 رومالاعجرت هللاىلاو »»

 0 3 ىأ# امندلا ةويألام ةرغت الف ©ةمايقلادعو ىنعي # قح هللادعونا سايل ٠

 ( ودعمكل ناطيششلا نا ) | © رورذلاهتلابركنرغيالو وله هتلادنعام باطوةرخآآلا لبعنعع اهيفام واتاذلب مكنع دخنال
 25[ لق ةؤادملا رهاظ | 0 1 ا ا ٍ

 مكي لعق ةوادعأأ ره | ىلاعت لاو وه نم رورغلا نيب مهئيطخو تنذلك رفغإ هللا ناذ مكشاماولعاركل لقبالىأ

 نع اهعفانع ذذلتلاو اس

 ةاقم : ماع 3 هام | 3 . 82 0

 3 93 ا م ولف ؟سمعاياعف هوعيطتالو هللا ةعاطب هوداع ىا 7 اودعمود او ودعيكل ناطيشلانا هج

 هودخناذ)هلاوح اب هل عال نم دال اكرر 1 لا 85 كا شخ مهي 808+ ذو د

 ىذلاهضرغنابهعبتا نمأطخ وءسعأ رس صان مكر هج و كرس ىف ه:ا داعم ىلع لدي مالا كم ندج وبالو كلامفأو كدئاقع ىف(اودع

 ناو)ركقز رتةبل آلان أن وبذكتنبأ نه (نوكفؤت ىنأف) مكقزربىذلا (وهالاهلاال) تابنلا (ضرالاو) رطملا( ءاعسلا نم
 رومالابقاوع ( رومالا عحرتهّللا ىلا وز شير: كموق كب نك( اكمهموق مهم( كلبق نم لس رتبذكدقف ) شيرق ( كوذكي
 (ايندلاةوبحلا)هللاةعاط نع( رككر غتالف) نئاك(قح) توملادعب ثعبلا (هللادعونا) ةكملهأإي ( سانلاامأي ) ةرخآلاو

 نيغاامضب تأرقناايندلا ليطإبأ لاقي ناطشلا (رورغلا) هللا ند نع (هللاب مكرغبالو) معنلاو ةرهزلان م ايندلاة احا ىفام .
 نيدلاىفهوء.طتالوءوبراخل (اودعموذكتاذ) ةعاطلاو نبدلا ف(و دعمكل ناطيشلا نا)



 .سانال هللامفيام) رداق ( ربدق ”ىش لكىلع هللازا ) كلذ هبشًأ موني نؤملا بولقف ةبعوناسللاف ةقالذوىأرلا ف
 'دح الف( اهل كسمالف ) كلذريغو أد وأرطم : قززةجرةيآ نم لاقدن اك ماهالاوةعاشالل ةجرلا تركت(ةجحر نه

 2 الف ) سيحمو عنع ( كتتعافوا ) هلوقىلا ى رتألا لاسرألا و الط ذل معفلا ريعت_ساو اهسحو اهكاسما ىلع رد

 ١ ركذ#م ةجرلاى فه لع طرشلا مم نمت سالاملا عجارلا ريوصلا ناو اا مب نم 007 هل

 ا ىلعكرتف ىناثلارسش ملو ريسفتلا ريمضلا عاينا ن :دفب ةحرل[ مف 0 ال هنف كلان الذا هيلاعجرملا ظفللا ىلع الج

 ١ قفر. ملامةمالاهذهىلعةطوسبم -# 17 ]ع هتلاد, لازتالاءوف ىعأ | نورشلاوىناتلامز را | ذاعمع نموت دتاركا
 33 1 | 5 ١

 تسلا ءامشالا ضعب صرص و © ريدق ”د اع تلك ر »سفنلا ا ا مادخل مظدار 3 منراخ
 مهءارق نعومه رحاف مهرب

 نم وهو لسربو مهلقلطام # سال هللامفنام » ةدارالا ةهيحنم وهاعا ضءب | 2
 « اهل كسمتالف# ةوبو ٍلعو ةحصونماو 00 ها و عال كسلا نرخ ل ل اا

 لوالا لوصوملانال نريدها فالتخاو هقلطي « هل)-مالف كسعامو »© اهسحب

 27 جر قاب راعشا كلذ قو "تضنلاو اهلاؤان قلطما قافاوب ةجحرلاب رسنفم ("١ زيزءلاوهو ) يع هدب
 نادحالسدل ءاشيامىلع بلاغلا # زيزملاوهو © هك اسما دعب نم # هدعب نم #هيضغ ١١ لاسرالا ىلع رداقلا بلاغلا

 توكلملاو كيلل دجوملاهلا نيبامل مث ناقثاو لعبالا لمغبال » ميكطلا هدف هعزان (ميكل )١  كاسمأالاو

 اوركذا سانلا اسأأي 8 لاقف هماعنا ركّشي سانلا سما قالطالا ىلع امهف فرفكاو | كسعو لسور ىلا

 نوكينا ركنا مئاهيلوم ةعاطو ام. فارتعالاواهقح ةفرعع اهوظفحا © مكيلع هللا تم مت لانرادكللا شا

 مكقزرب هللاربع قلاخ نم له © هارش هب كرمي نا قف لدم كلذىف هريغل سانلا امأاي )2ك شنان

 ليقو توصلا نحوه هاشيام قلخلاىف ديزي هلوق ىف لبقو حانج ةئاقس 1 باقلاوزاسللاب ( اوركذا
 هللازا هزيبتلاو لقملاوه لقو نينيعلاف ةحالملاوه لبقو همامو قالا نى ١ ىهو( مكيلع هللاتمعن )
 سانال هللا عفنام وف ىلاعت هلو © هقلخم نأ ديربامت ىأ 4 ربدق ”ىشث لكىلع ؟ طسنم تمدق ىلا

 1 نر 1 ا هضم ف قرر ريخ نه ليقو رطملا لبق © ةجرنم ْ عفرو داهملك ضرالا
 0 خف ىلع دحأ ردقال ىأ © هدعب نم هللسممالف كءامو # اهسدح 4 لاسراو داع الب ءاعسلا

 | 0 (م) لسرأابف ىأ « لا ارا « ززءااوهو ]  ليسلا ناببل لسرلا

 | هلكيرشال ءدحو هتناالاه#اال ا لوق.ناكإ اسوهباعهللاىلص هللالو-رنا 8 هيدل ةفلزو هلا ةوعد
 | تمنمامل ىطءمالو تدظعأل عنامال مهلا ريدق "ىش لكى عوهو دخلا هلو كلملا#ب | مقو قلق 7

 | ءانعو هظح ىلا توغتملا عفتيال ىأ تحااوىنءلادحلاوهدجلاك نم دجلا اذ عفنيالو 1 ىلع هبل مث فدل ا

 اوركذاس انلا امأأي 8 لحو نعدلوق6# كتعاطب لمعلاو صالخالاهعفدياعاكنمامهنال | 0

 ب اراغلا نم وم رولا محاكسا مهيلع هللا ةمعأو ةكم لهال باطانا لق 4 مكيلع هللا تمعن ل

 ظ 1 عل ها قم

 ( نه ) ( مكقزري ) اظفافسولاىلع ةزجو ىلع رجلابو مكل ىأ فوذحم هربخ أدتبم قلاخ نال فصولا
 قلاظتو دل نوك نا زوجوافن أسم نوكينا زوجي

 رطم نم (ةحر نم سانال ) هللال-ربام (مللا عفيامربدق)ناصقنلاو ةدايزلا نم ('ىش لكىلعهتلانا) ءاشيام نسح توس ىف

 دك اسفادعي نم (هدعب نم) هريغكسعامل (هل 7 عنكامو :( كينغ | ,و)ةج رالاهل عئامالف ذ (اهلكمالف)ةفاعوقزرو
 قزرلاو رطملاب ,ُ كلع) هللا ةنم (هللا تمعن اورك ذا)ةكم لهأ اي(سأانلا اب مم أ( لكَز ايف( مكحلا) هك اسما ىف (زيزءااوهو)

 مكقزرب هللا 35 ,ه (قلاغ نم له)ةيفاعلاو

 هللا عزنا كلذ اولعف اذاف

 داحأ وهو ثلا ع

 قلاخ نمله ) هلوش معنملا



 (يظعتوايلعت هتاذدج ( هللدجلا) « ميجحرلا نجحرلا هللا مسب 2 ه4 ةيآنوعبرأو س+ ىهوةكمدكئالملا ةروس -

 نايبا عا ىلا مصتخا ىتح رطافلا نعم ىردأ تنك امامهنع هللاوضر ساسبعنبالاق اهعدتبمو اهمدتبم( تاوعتلارطاف
 وهووذ] عج مسا ىوذ (ىلوأ ) هدابعيلا ( السر ةكتالملا لعاج ضرالا و)لامتأدتاىأاهترطف انأامهدحأ لاقف رئيىف

 تافص ( عابرو قلداتو 4 ةكئالملاةرروش ) ىنثم ) حان عج متل 17 (ةمنجأ) هلتمنوأ ال -رنم لدب

 0 0 1 أ ةروس ًارقنم مسودهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةفلابملا كشلا هبت من كاشلاوا ككتملا ٍ
 هه 9 ررخحل . تي 5 ع

 لالا 2غ كدنعاملا 1 2 5 3 8 5 7 5 . أ اصئاصمو اقفر ةمايقلاموب هلناك الا ىنالو لوسر قم ملابس
 غض ىلا غيصنع دادعالا مد ةنانوعبراو سمح اهياو ةيكم ةكئالملا ةروس تجد

 صاع نع رع لدعاه«ر خا | م روح رلا 1 2 قع
 7 .٠ 2 1 0 | .٠ مدح ٠

 ربك 3 0 5 7 ١ مدعلا قش هناك قشلاىنمع رطفلانم امهعدبم «# ضرالاو تاوعسلارطاذ هتدجلا#
 000 ِ 7 ل 1 ١ هللانيب طئاسو «السرةكتالملا لعاح 8 ىضاملا ىنمع هنالةضعةفاضالاو هنم امهجارخآب
 6 ٍ 1 00 و ا هنيواةقداصلاايؤرلاوماهلالاو ىجولاب هنالاسر مل! نوغابس هدابعن هنيه اصل او هلام: |نيبو

 مع ا : اذا ىوذ ©« عابرو ثالثو ىنثم ةحمجا ىلوا  هعنص راثآ مهلا نولصوب هقلخ نيبو

 ا امن وعرمسوأ نودحرعو اهب نولزتب تبتارملانم مهلام توافت ةتوافتم ةددعتم ةحمحا

 محعجا ةشاطو ناحاتح ١ ىدادعالا ةيصوصخ درب مل هلعلو هب مهيعاام ىلعديف نوفرصتيو هيلع هللا مهلكوام و

 ثلاثلا لملو ةثالث ثالث ١ هلو عازل داي لئازبج ىأر مالسلاو ةالصلاهيلع هنا ىور امل اهيلع دازام قنو
 نيبرهظلا طسوىف نوكي | ىضتقع كلذىف ممتواغت ناىلع ةلالدلل فانئتسا # ءاشيام قلنا ىف ديزب وله حانج ةئاققح
 هوه امدع نيحانملا صاوخكلاب عاونالاو فانصالا فالت>انال مهآاوذهيعدتسإ ساال هتيكح ىو عمو تتسم

 ةعبرأ ميرعجأ ةفاطو ١ ةيآآلاو لاع وهو ةقفتملا رومالا مزاواىنانت مزل ةكرتشملا مماوذل ناكنا لوصفلاو

 (قلخلاىف ديزب )ةعب أ لقعلا ةفاصحو توصلا ندسحو هحولا ةحذلك ىناعملاو روصلا تادابز ةلوانتم |

 وةحمج الا قا>ىقديزنىأ | هناك لأ أو داع رعأ هللاو ١

 0 م7 سمو ةبكم ىهو كل رو يمس و رطاف هرزوس رياسفن قيم

 دا توصلاو نم 00 0
 ااا طل او طارمعلاو مدك# ةثالثو ةملك نوعبسو ةئامعستو ةبا نوعبراو تيم

 < سياوقلاطإ _ تيبس 7١
 ىلع امهعدتبمو امهقلاخ ىأ ©« ضرالاو تاوعسلارطاف هللدلا  لحونع هلوق ©
 ١ ىوذ ىأ « ةممجا ىلوأ » ءاببنالاىلاىأ © السر ةكئالملالعاح 8 قيس لاثمديغ
 ١ مهضعبوةعجأ ةثالث هلرهضعبو ناحانج هلمهضعب ىأ © "عابر وثالثوىنث م »ةعحا

 نب هللادبع لاق ءاشيام ةحعجالا قاخ قديزب ىأ ءاشيام قالا ىفديزن 8 ةعبرأدل

 ةباالاونيت.ءااىفةحالملاو
 ةدايز لك لوا_:> ةقلطم

 ةماق لوط نم قالا

 ماكو ةروص لادتعاو

 ةلازحو لةءلا قةفاصحو

 رك دي ىلاةروسلان موز

 ةيكماهلكى هو ةكئالملا اف

 سمه[ هءاتكر ا رسماب رعأهشلاو اقر نونالثوةثاسب فقالا | ةثدلثامفورحونوهتو م ةئاماس ا طونو رار

 تاوملاقلاخ(تا ريدا اظن ركشلا لوش ( هلل دخلا ) ىلاعت هل وق ىف سابع نب | نعهدانساب و# محرلانهسرلا هلا مسبو»

 دعرلاو توملاكلمو ليفارساو لم اكيمو ليربج ىنءيةلاسرلاب(السر) ةكّتالملامركموةكّئالملا قااخ(ةكئالملا لعاح ضرالا ئ)

 لاهو ءاشيامةنسح ةمعن ىف لاش وءاشيامة حم الا هذه ىف لاش و (ءاشرام) ةككالملا قا ىف (قاخ | ىفدز.) ةحمجأةءب أدل نه



 امدلاىف مماعا نينمؤملا ا مجاعأم فن نأوهو نوكيالام مهملطل ل شع ادهلبقوةرخ ل نهتدعب وامن دلا

 ا 2 "301 عاردسنقنمرخت "الا ل وانت اك ةواغنم ”ىشل!لوانت. ناددرب نمل 00

 00 كلوقوحلدبن لتتئشن 10 دعاها اخ ةشناةمزالاهيخةموعصهواو لكنالواولا

 ,فكدقو) برق نملوانت ازمه ريغبودغب نه لوانتلا 0 قعر ورا

 اوناكو ىنمي ةيضاملالاحلا ةياكح ىلعاو رفكدق ىلع فوطعم(ب.ةلاينوف دس وامن دلا وأ
 ! 5 ىلس هللا لوس ريف ءاوقوه واب اوضلاو قطا ىو قدصلا نع( ذن ناك وهز را الو الوان انحنالو ثمبال

 ٍةهح نه بيغاااذهاونأدقوابذكآلوا رعشالو ار رم هنماو دهاشي ملممنال ىنلخا سمالاو بيغلاب ملكت دهو باذكر حاس عاش
 ةرعىتلاهتداعنم ”ىثدعب أو ل: ١7٠ ]ل»- رمشلاو رحمدلا 4 نورمشعلاوىتاثلاءزجلا ) هيءاحامت ”ىشدعب أن ال هلاح نم

 بذكلا تبرحو مني
 ورع أن عبيغلابنوةذقيو

 مهتأاتىأ لوعفملل ءانبلا ىلع

 هايا مب ونقليو مهنيط | يش هد

 هلوش هقلمف تئشناو

 مهلثم هنا ىلع هباثمآ اولاقو

 ءولطعام لص مهماط ىف

 مهلوشايندلا ف ناعالا نم

 كلذو ةرخ آلاىف انمآ

 فذ نع دعبتسم بلطم
 لاعال ديعب ناكمنم أيش
 ديرب ثيح هقول ىف نظلل
 هنع ايئاغهنوكل هيف عقننا

 نوكيا ز وجو اديعب

 ىدد لباب هلوثى ليا

 !نولوشاوناكودبدش باذدع

 ؛ نا نيبدسمع نيقاحو

 نم نوفصتاك الا: ناك

 باقعلاو ةعاسلا مابق
 مرك ١ نحنو باوثلاو

 2 هيغل ىلع تباا |

 نه لوقنم ةسرىذوا ةبيرلاىف عقوم © بيرم كشف اوناك مهنا #8 ةجرادلامالا |

 م مهعايشاب لمناك 9و اهترهزو اهم#نو امثدلا |

 ةمهتلاو ةبرلا 0000 ا ور تلاع ىأ 6 كغفف |

 نواوقب بئاغلا ”ىشلاب 0

 باذدعلابوامالسلاو ةالصلاهيلع دمعت «هناو رقكقو جس نملوانتلا ىنمع نوكف

 نظلاب نوجريو «# بيغلاب نوفذقيو  فراكتلا ناوا كلذ لبق نم *« لبةنم
 ند باذعلاىفوا 1 نعاطملا نم ماس ااو عال ىلاديلع لوسرلاىف مها رهظي ملاع نوملكتيو

 ّى اهواحع كا هسشلاوهو « سحأ نم كمعي بناح نم #« دعب ناكم نم

 ىف مهلا ليثع هلعلو لبقنم ءاكحاك ةرخآلا لاخوا [سوهنلع .هللال[ص لوسرلا سا

 نوفذشو *ىرقو هقول ىف نآلل لاعال ديعب ناكم نه ءاربال 2 ىمرب نه لاح كلذ

 ةيضاملا لاخلا ةياكح ىلع اورفك دقوىلع فاطعلاو كلذ مقلي و مهيلا تلي ناطيشلا نا ىلع

 ايندلا ىف ناعالا نه هوءيضام ليصمت ىف فذاقلا لاح مهلاحل الشع نوكشف اولاق ىلعوا

 صاعن.ا ًارقو رانلان م هيةاجعلاو ناعالا عفننم « نوهتشيام نيبو مهنيب ليحو ©
 ةرفكن ع مههابشاب « لبق نه مهعابشاب ل_ءفاك و» ءاحل مضلا ماعثاب ىلا_كلاو

 اوناعينأ لبق نم سو هيلع هللا ىله دمحم لاقو نأ رقلاب ىأ# لبق نمهنا ورفكدقو ِِظ

 مع باغ هلع نال نظلاوه لبق © دعب ناكم نم برغل ا, نوفذَعب وه ةمايقلا لا وهأو باذعلا
 نمنولنالاع لسوهياعمتلا صادم نودمرب ىندملاونول 000 مهدعبدعبلان 1

 ىلا عوجرلاو ةبوتلاوناعالا ىنمي © نوهشيامنيبو مهني ليحو 0
 | مهلاح لم لتع ناك مف منارظنب ى

 م لقت ل ىأ « لبق نم ع رافكلا نم اوناك منا 8 سألا تقوى ناعالاو ةيوتلا مع

 . . د © 2 ع 5 4 0 عال ل -

 » هللاو 0 ا وعو تحلب عيفدق ناك ادهفاس دا سعا ىلعةرح الاس حا نيس و ا كعإ نا نم هللا ىلع

 عفن نم ( نوج يام نيبو 6 زححو ( ليحو ) فرلكتل راد ىلع س يسال دل نال ةدلدعإ
 | نمو ةنطازوغلاوراتلان مه

 م مههابشاب ( لبق نه مهعايشاب ل هعوقو ققممل لابقتسالاا-م دارملاو ىذمل

 هنةاحملاوذئموب ناغالا

 الكل يحو او راوعزفو ميتا لاعفالاو اهاص لمس انمج رادو مج مرا لاو

 !عأمقاوكاشلا لع بذي لهل: 0 ىلعدر راذهةِس 0 ىقهمقوأا ذاهبار 1 نمةس رلاى ع مقوم مقفل سعأ نم

 نآ رملا وش وةلعمللا لص دمت ( باو 0 ا

 امدلا ىف

 : نظلابزواوق (بيغاابنوفذقو) ضرالا 2 فسخ امل نه(لبقن
 ديعل ناكم ند نظلابادلاىلا 3 2 هد رلا اس 0 8 دعل نكح نع)ر ران ال وةنح ال نا

 (لبقنم) نيد لهأو مههابش ب( مهعاشاب لءفاك) ايندلا ىلا ع وجرلا نم (نوبنشيام نس قرف (مبنيلبحو) توملادعب
 صضرالاو تاوعسلا رطاشب كدلارهاظ منتي اوناك ممنا) رافكلا نم مهلبق نم



 اهل ىدتهأاعاذ تيدتهاناو لان ,ألياقتلا ضاق نكو لاعو !مديدستف ىأ ( يملا ىحوب اهف تيدتهأ نار1

 اهلراضواهلعلابو وهام لكس فنا! نال ىنمم نالباقتم امهنكلو اهيلع لضي اعافلضنمو هسفنلف ىدتهانف هلوق ١
 هاوسراخ ا انعاو فلكم لكلام م كح اذهو هقفوتوامر ةيادهبف اهعفش امئاهلامو ءوسلاب ةرامالا امنال امدسب وا وهف:

 مكل هلوقأام ( عيمس هنا) هى ا ناك هتقيرط دادسو هل ةلالجوم هتحن لخد اذا لو_سرلا نالدسفنىلاءدنسينأ
 قود < هباوجا ( ىرن 1020 ماو ) مكيزاجبو ه4 الا رؤ- ىتزاحي مكنمو ىنم ( برق )

 الكم [لمأ تيارا ىأ :

 ) اوعزفذا) ةلئاهالاحو

 توملا دعرأ ثعبلا دنع

 هنا 8 هقفوتو هتبادهب ءادتهالا ناف # ىبر ىلا ا 50 ناو ف هلوش |!

 # اوءزفذا ىرتولو ريالا هلعفو دتهمو لاض لكل وق كرد # بيرق ميس |

 الف ب اعيظف اسما كرا[ لع فودعول باوحو ردب مونوا ثعبلا وا توملا دنع |[

 ْ رهظ نم : بيرق ناكم نه اوذخأو 8 نصحتوا برهب هللازوتوش الف «# توف : 1
 | اوءزف لع هطعءلاو بءاقلا 1 رانا! ىلافمةوملانهوا اهنطب ىلا ضرالا

 (اوذخأو)هنوقبسيالوهللا || اولاقو ذا كانهو كانه توفالفىاهلملعافطع ذخاو ”ىرقدنا ءديؤيو توفالوا ||
 ملنأو ل ل كحاصب انهو ف رو د للا 0 هيلع هللا ىلص دمت د هنانمآ |[

 | ىفهناف دعب ناك نم ب الهس الوانت ناعالا اولوانتن . نا مهل ننا نمو شوانتلا

 قضيلع تولأل لغو | مهنه تافام دعب ناعالاب صالعسالاىف مهلاح ليثءوهو مهنع دمبدقو فرلكتلازبح
 اوذخأواوتوهفاوعزفذا | ددم وبأأ رقوتةلاحتسالا ىف عارذ نم هلوانتةواغ نم ”ىشلالوانت ناد رين ملاحم مهنعدعبو ظ
 نما( اكمزق نامزم ل1 0 هلا حشأت 0 0 و يلق لعةزمعلا سا سرر ا

 اتسادا نانا فقولأ |

 ىلا ضرالا رهظ نموأ ا
 ءارعص نموأاوتاماذااهنطب | رومارومالا دب تتدخ قو اعلا رك ناش ١

 (اولاقو ) بيلقلا ىلا ردد | ىأ * ىبرىلا ىحوباهف تيدتهاناو ظ ىسفنىلع ىتلالض 0 ىشىلع لضأا

 | «دحعابىأ ىرتواو »8 لجونع هلوق # « بيرق عم هنا 9 ة ركحلاو نآرقلانم |
 هيلع دمحم (هنانمآ ) [ توم ا دنع ليقو مهروبقنم نود>رخن داحملا 53 ع ىأ م اوعزفذا 0 ا

 هلوقىفءركذرورم مالسلا ا تن نم لق « بيرق ناكمنم اوذخأو هموت ةاحئالو اننوتوغالىأ 4 توفالف 9“ |

 ةئ> نم ا 6 1 بيرق هللا نم محاف |وناك ا_عمحو اهرهظملا ضرالا نطب نم 06 لقو مهمادقأ ا
 مع

 شوانتلا 4 ىناوز هللابوأ

 شوانتلا ١ كيعي ناكم نه

 نولوانت فيك ىالوانتلا

 ( توفالف) رسب مووأ |
 ع .٠

 نوتوش ذافوأ برههألو

 مهل توفالف اوذخاو |

 05 .٠ 01 ٠ م 0
 هلوقدنمو ترح>اتاذا تشان نموا

 باذعلا او-اع ليح

 | ردبموب لتقلاوهو ايندلا باذع ىنمي بيرق ناكمنم ليقو هنوزتلالو هنوتوشال

 | اول 0 هيربتعتاعأ تيأرل اوع زفذا ىرتول واةي.آلا ىتممو ءادسلا فسوف لك
 | مهلىأو # ثيلادنع وهلبقو سأنلادنع وهل باذعلا اوئباع نيحىأ # هيانمآ
 | ناكدقو ةبوتلاو ناعالاوهو منعدعبام لوانت مها فيك ىنمملاو لوانتلاىأ « شوانتلا

 درلا مهلىنأو لاقيف ايندلا ىلادرلا نولأسي سايعن.الاقو هوميضف انسدلا ف من منه اسرق |

 ايندلاىلاةرخآ الآ ننم ىأ © دلعي نامه جل ايندلاىلا 0

 منع تدعي دقو ديولا

 لبقت تناك ةبوتلا نا ديرب
 تيهذدقو اسدلاىف مهل 5 8 9 ١

 دجناي(ىرتواو)ءدحو نأ كلب .اجالإ(بير ,ة) هاعدنأ (عيمس هنا تيدت ها(ىبر ,ىل ىجوباعف) ىدهلاو قالا ىلا( تا :هاناو |

 نه( بيرقناكم منماودخ يرد امممتوشالف (توف الف) مه.ءاديبأا فسخ وهواوناموضرالا مم فس ) اوعز فذ (

 لاش لاق نآرقلاو مالا هيلعدم <“ ( هناثمآ ) ضرالا مف سخام دنع( اولاق و) ضرالاممفسخو مهمادقأ تح ا

 توملادعب(د كعل ناكم نم ( ةعحرلاوةيوتلا (شو انتلامهل ىف و
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 اذهىفىلاموئاسأر رجالا - م ةنب#ا ىناءانعموةج رند سانال هللا حفبامدلو ةكرج أن م مكلأس' 'ئىشىأ هريدقت طرششلاءازح

 00 ىث لكىبءوهو هللا ىلعالا) م هريغءاناانوكسو صفحو ركبونأ او يعز رألا يكاد“ تدق ند

 لعرجالابلطأال ىنا لعيف

 أةئاس ىلا هلزنيوهقلي قحلاب قد ىعمو تواتلاؤ هفذقانأ بع رلاع مواقف فدقودت موءاقل الا ىنءلراعت اممم د وداع "او عقدي

 فدقب ىف ريما نم لدبلا ىلع عوف سم هب ٠ ٠7 قطع (بورخا !مالع ا اال )دقهزيو دغمدي ةلطابلاهىئربوأ
 قود ايعيمزخدتا لعوأ

 مال_-الا ( قحلاءاحلق)

 لطابلا'ئدبامو)نآ رقلاو
 لطابلالاز ىأ (د.سيامو

 ةداعالا وءادءالا نال كلهو
 امهمدعف ىحلا تافص نه

 ءاح ىنءملاو كذاهلا نعةرابع

 هلوقكلطابلا قهزو قحلا

 لطابلا قهزو قكلاءاح
 هللاىضر دوعسم نب انعو
 هيلعهللا لص ىنلا لخ دهنع

 مانصأةبمكلا لوحو ةكمإسو

 لوقبو هعمدوعباهنعطي لمخل
 نالطالاقهزو قلنا

 قحلاءاحاقوه ز ناك لطابلا
 ديعيامو لطابلا“ىدبمامو

 لبقو مانسالا لطابلا ليقو
 لطابلا بحاص هنال سلبا

 هل لق اي كلاه هن الوأ
 كلهاذا طاغ نمناطشاا
 ناطرشلا قلح ال ىأ

 هئعسالو ادحأ ماصلاالو
 هللاوه ثعابلاو ”ىثنملاف

 هو كلاشدت ١ نالو
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 ةرحمو مه-سلا هيحوت فدقلاوىجولاب ( قلاب ف دق ىرنالق) هنمالاهبلام قاعد ار راعمت

 | ضرغلا نوكينااما هنالهيلع ىويند عفن عقوتاماو نونإ :كطااما نب مالا دحال امزاتسم
 ١ هلوَش : مهل سام اهبداسع ةلوصومام ل .ةواممتم اليك ىننمث امهدحامزاي ناك اماياو هريغاوا

 ةدوملاالاارحا هيلع مكلأساال اليبس هيروملا ذْحمانا ءاشنمالا رجانم هيلع ركلأساام |
 | لك ىلع وهو هللاىلعالا ىرجانا © مهابرقءابرقو مهعفني ليبسلا ذاذتاو ىبرقلا ىف

 | ناكساب ىنأكلاو ةزجو ريثكنبا أرقو ىتي' صولخو قدصهعلطم ©« ديهش “ىش |
 | لطابلا هيىمرب وا هدابع نم هيدتحت نه ىلع لزنيوهسقلي « قل ف ذقن ىبرنالق © ءايلا

 | «بويغا!مالع يه هللاثفاو مالسالا راهظايادع را لا ناطق لاس ري وهم دق

 ١ ”ىرقو فوذعربخ وا ناثربخ وا ف دق ىف نكتسملا نملد وااهعماو نا لحم ىلعةل و ةفص ا
 بوغلاىناسكلاوةزجوركبو.اوناوك و از عا ردقمهواىبرلةفص بصنلاب ١

 | يئان ةغلابم هنأ ىلع دويصلاك معفلاب “ ىرقو روشعلاك مهغلاب قابلاو توببلاك رس لا

 ىا لطابلا قهزو ©« دعيامو لطابلا 'ىدٍساهو يه مالسالاىا « قحلا ءاحلت . |

 | لاق ةداعاالوءادبا هلق س ملكلل» اذاهناف ىلا كالهنم ذوخأم رثا قبس ثيحم كرمشاا
 | ديعيالو ىدسال مويلاف « ىبنع هلهانم رفقا

 هلهال اريخ “ىدبالو هديعرالو اقلخ ”ىشنيال ىندملاو متصلاوا سيلبا لطابلا ليقو
 ا لضااعاذ قمل نع « تالضنا لقإل اهدمباع ةبصتتمةيماهفتساام لبقو هديعبالو
 | ءوسلاب ةرامالاو تاذلاب ةلهاخلا ىهذا اهببسب هنا اهيلع 1 لايوناف « ىسفن ىلع |

 رشلالباق رايتعالا اذهبو

 | ديهش ”ىشلكىلءوهو هللا ىلع الا > ىباوثىأ 0 2 أش اك مىأ ْ

 | «بويثلامالع © ءابنالا ىلا هفملةمقءاعسلا نم ىحولاب ىف ًايىأ#«ق آلاف ذب ىبر ,نالق ٠

 ”ىدبامو , اال ن1 © قطان ل 1 زومألا تاينخ ىأ

 لتقو هدرا اش ىدب ةقادنم قزق قهزو لطابلا 57 ديعيامو لطانلا |
 ؤ لطابلا لبقو تاماذا هثعسالو ءادتنا اذ سلا قاخنال ىنملاو سيلباوه لطابلا |

 ا هلنولوش اوناكةكم رافكنا كلذو © ىسفن ىلع لك ااعاف تالضنالق © مانصالا

 امتاف متثأ نوعزت اهف تالضنالق ىلاعت هللا لاقف كّنابآ نيد تكرتنيح تالضدق كلنا |
 0 2-0 حم

 4 العا ققو ىف تلاضناب( ىف لعرض ان ) ولا نع ( تالضنالق )ىلاعت هللا لاق كئابآ ند

 1 (قكلاب فدقب ىبدذا ) دمام( (لق)ملاء(ديهش) مكلاعأ نع(“ ىث لكىلع وهو هللا ىلعالا) ىب داون دام( ىر ,ح أنا

 (لطابلا دامو )نوململارثكو مال_سالارهظ ( قحلاءاحلق ) كلذهللا إعيدابعلا نع باغام( ب د ء) قلاب سأيو

 ىل_ءلضأ اماف )ىدهلاو قملا نع ( تالض نا ) دحعايمهل ( لق ) توملادعب يح (ديعيامو)مانصالاو ناطيششلا قلخمام
 ىسغن ىلع كلذ ةبوةقعلوش (يسفن



 نممايقلاوهو متل ||

 ادحاو ادحاوونينلان يذلا نيقرفتم ©# ىدارفوىنثم © ديلقتلاو ءارملانع اضرعمدللا . ظ

 هللاىلصدخم صاف 6# اوركفتت مث 9 لوقلا طلخمو 2 شوش ماحدزالا ناذ ||
 بصنااوا عفرلاوا نايبااوا لدبلا ىلع ر لا هلو هتقيتح اولعتل هءاحامو وديلع |

 كلذ ىلع هلمحت نونج هام اولعتف # ةنح نم م 0-5 #4 ىنءاوا وه رامضاب
 هنأق دف حج رف فاك هلقع لاك ةحاح رنه اوفىعام نا ىلع مهل هينم فانئتساوا

 ناهربب قوثوو ققحم ريغنم ميظع بطخو ريطخ سما ءامدال ىدص:,نا هعدال

 ةريثكتازسديلا مضئادقو فيكف كالهلاىلاهسفن قليو داهشالا سؤر ىلع عضتفيف

 مكل ريذنالاوهنا 9 نونجلا راثآن م هب'ىش ىأ اوركقتتمث ىنعملاو ةيماهفتساام لبقو
 ردا نم ركتلأسام لت ©ةعاسلا

 ىنتلا لم> هناك لاوسلا فن دارملاو كلو 8 ةلاسرلا ىلع رحا نم مركتل اس * يا

 «اوركتتت موف ادحا وادحاو ىأ «؟ ىدار فو نينثا نينا ىأ 6# ىنثمو» هللا لجال ىأ هلل

 نأ | ول لسودهيلعدللا ىلصدخم لاحفف | وركفتنواورواحمتو اورظنةفاعجاو هتحنئىأ

 ىهو متصاذتو قلا ميصأاه ويقاعف ناةدحا وب ركظعأ اا ةيآلا ىنممو#(ةنح نم كبح اصباموط
 0 باصتئالاوه نكلو نيم لك اقااه.دارملاسدلوهلا اوموقننا

 انثالاامأد هام واس وهيلعدللا وص دج أ ىفاوركفتت متاصااخهللادجول اوموقتفةمهلاب

 نيقداصتم نظئهنفا ارظنلل هبحاص قع هركف لوضح اًمهنمدحاو لك ضرع و نار كشف
 ةفصنو لد_هب اضيأ هسفنىف ركفبف درفلا امأو ىوهلا عابتا امهب ليعال نيفصانتم

 هجو ااصلاخ مالا ق نامستنالاوأ لسوديلعهتلا لمتنا لوسر سام

 مسن ىف ثوعبم هنالهمادق #* ديدش باذع ىد نيب

 انهذ مهدح ًاوالح ينزو و القع شي رقم برأ ن مدنا ملع دق يلب نع نودناماسو د

 اذاو هنو دع ولاج .رلاةيلع دمي مهمججأ واسفن مهاكزاوال وقرهقدصاوايأر من َ 1

 اهف قداص نيبم ريذ ىن هنا نيبت اهب ءاحاذاو ةيآب هوبلاطت نا مكافك كلذ متلع

 ا-هةلاخ نااولعتف ضرالاو تاومءاىف ىأاوركقتتمث هلوقدنع مالكلا مثلبقو هيءاح

 ىدينيب مكل ريذنالاوه نا و ةنج نم مكبحاصبام لاقف رك د كررشال دحاو

 5 0 لءجى ا«ىر 0 موف ةلاسرلا غم ىلع ىأ ف 2 د ِباْذَع

 وهو ةرخ هي(تاذعوهرد د

 ( مكلووف) ةلاسرلا ىف ابو ىراذنا ىلع(رج أن ممكتلأس ام لق ) هلوشبراذنال

 2 سو هيلع هللا ىلص د ناكله ا مث)ادحاوادحاو(ىدا رفو)نينثانينبا(ىشمدتل

 .لعهللا ع ناز نونح 000 هلم هش ام( مكيحاصيام) ىماعت هلاالاق ٠

 1 السام ) دج مها / ل ( اونمؤتملنا ةمايقلاموب (ديدغ باذع سني كل |

 ا

 م) قملا

 | هنا لش دعنا متلعدت و.طق ابذك ة يلع انيرخوأ ظقانونح لحرلا اذه حار لذ

 اوموقنا ىه ورب دش لع عئراا لخ قود ل.ةورلا لعق وهنيودولا نيذهىلعو لد 6 لبق واهل نام فاع هناا] 0

 مايشقو 0 مههمتخ نعمهقر رقد و مس 0 هللا لضدهللا لوشر سامع نع مايقلا» هيمأم ايقندارأو ىنعأ ردش ع بسال

 ا نأ ىهو مدلخو . قل اج جئيصأ اهووّعلعت نأ ةدحاوب مكظعااعا ىنعملاو با 90 1 1| ىلادصق

 1 أ#ةرو 2 باطا لب ةييصعالو له لدن ةيال اسلاخستاءجواعأ ل 1(
 ب تاكدس ©

 نحل نيا 0

 ادرذ ادرف ( ىدارفو)

 دج سعأ ىف ١( وركفتنمن)
 م و هاع هللا ىلص

 نانالا أغأ هد ءاح امو

 الك ضرع و ناركفتف

 هركذ لوص#ملا < :مدحاو

 هاف نارظن.ودهرحاص ىلع

 فاصنالاو قدصلا رظن
 30 / راظنلا اممدؤي ىتح

 درفلا للك 51 دكا

 ةفصن و لدعب هسفن ىقر 9

 هلقع ىلع هركش ضرعو

 ىدارفو ىنثم مهقر فن ىنعم و

 شوشي امم ع اًمجالا نا

 رئاصيلا دو رطاوخلا

 لّقو ةيورلا نم منع و
 ركرو هق فاصن الا

 جاحت روشو فاسشعالا

 ةرصن الا معساالو بصعتلا

 (مكيحاصبام )اوم وقت ىلع

 ةيلع هللا ىلص اد ىعلإ

 نونح ( ةنحنم ) سو
 اواعدت او 0 2 مثىنعملاو

 ناز هنح ن ل مكبحا اصاام

 ىدد نيب ريدنالاوه

 باذعمادق(دي دش اذع

 ىلعار > [ب اطيل دنا نيب رمتتمالاىل ١ تعب مال هيلع 0 9 واق ) ةوقكا

 مان ل اكوا نهاكوأا |

 فو*#لوسر(ريذالا ) !-سو

 مكاوهف ) ةنؤءو لجن ( رجأن م مكت



 0( قلل )دديش سضغعو ميظأع راكنا ىلع ليلد هنع لودعلاو اولاقو ىأ ( اوزفك نيذلا لاو ىرتفم كفأالا ) نآر لا
 رم هنا لعةوت ( نيش زمعمالاو قد +!ىأ(اذهن )١, هلع ن 'نانمالا نع اوز مد ا كاكلن) هلك ةوبلا سال وأ نآرقلل

 امك ةبكم قرشم اننطعأ ام ىأ (داخوسز دب: بتك ع نم مهاذي هاو عم ماعم هلمأت ل قاع لك رعاظ نيب هنا ىلع هوتب مث
 اوكرشي لنا باقعلاب مهرذِنباريذن مهلا انلسر ,أالو ( ريذن نم كلبق مهلا انلسر ,أامو:) كريشلا ةح ىلعناهرب ابق اوسردت

 ةيلاخلا نورقلاوةيضاملا مالا نم مهومدقت ن يذلا بذكو ىأ ( مهلبقنم منيذلابدكو ) هلونق مميذكتى لع مهد وتمت
 لهأ غلب امو ىأ ( مءانينآ #57 الد - ايزااشتما 4 نيو ربقفلاوا قاتلا زملا) م اوفا مو)اوب ذكاكلس رلا

 1.1770 تت ب وي ا سسبممبو رم وعسل جب جرا جووج 1: تيت راج و بح حج جرجبج حجج[ يول ص حم مبجج جوجو ري حصص ا 5
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 | هانعم رايثءاب لوالاو تار .ءالوزل تال وبتلا مال © م هءاحال حلا اور فك نذلإ 0 5

 | لءفلا,رب ركتىفو هننرخم# ر ,هااظ د نيه ر مالا اذهل 0 :اعاو هظفل رابتعاب اذهو لسر ا ) هكدالاو

 [ملامو هيف لوقلاو نينثاقاىلا ةراغالانم نيداللا امو ةرفكلا ركذب خرصتلو نيبذكمل(ريكت ناك فكف
 :5 نم مهانيت آاموؤف هنم غبلب برجعتو هلميظع راكتا لوقلا اذهب تبلاىلا ةهدابملانم 01 11

 مهوعدب # ردم نم كلب يلا انلسراامو ف ذارشالا ةنص لع ها رد ظ
 اذهو ةهيشلا هذه مهل عقونإان ,ف هلدحو النا لبقنم نابدقف هكر ىلع م هر ردن وءهيلا | ْ نحت ىأ بوقعي فقولاو

 # مهلبق نم نرذلا بذكو 96 لاقف مهدده مث م أرل هيفستلاو مهل ليهمتلا يان ىراكت ا مهءاج مهلسراوب ذك
 ةوقلانه كئلوا اننا اب ع كك غلب امو مهانيتا ام راشمم اوذلبامو 9 اويذكاك مو لامتتسالاو ريمدتلاب
 ىدملاو تالا ند ءالؤد انآ ام ردع كئلوا غلباموا لاملا ةقكو رشلا لوط ظ مهاع مهراهظتسا مهنع نع
 0 ريمدتلاب ىراكنا مهءاح طر اونذك نيف » ريكن نك ل اونذكف 0 ءالؤه لاباق نورهظتسم

 ا ريثكتال والا نالا تةكف!ز ,ركتالو هلثمنم ءالؤه ر ,روعاف مهل د راكفكف ا 0 80
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 .اوموقتنا # هيلع لدامىهةدحاوةلصم مكل مدناو كدشرا# ةدحاوب م كا !

 امونيبمرحم“الاواذهنا ,هءاحامل قدللاو رفكن يذلا لاقو ف نآ رقلا نونعي## ىز قم كقأالا

 نيد 9 مهيلا انشر 1 وا 2 رقى ًايانو 00 ردات :كنم# نيكر همااءال ؤهى 0 ءانيبأ

 ممالا ع نم ىأ# مهم 0 مهيلالزنأال وى كلبق برع ١١تأيملى 188 رمد |

 ىأ# م هاث م ف رسشع ى اك ر ,اشعم نيكرمتملاءالؤ ره ىنعإ «# اوذلبامو كيانلسر ,ةفلاسلا ا

  ريكن ناك تثدركف ىل+ر اودكذ ع راغءالا لوط و ةمعتلاو ةوقلا نمةيلاهخا مالاانيطعأ
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 كلت سد 6 ةد>اوةلص ئا هي ةد>اوب وو مايصوأو كمآ ىأ هي كظعأ اعا لق

 اوموقتنأ 8 ىلاعت لاق ةلصخلا

 ند اورد نيلو آلا

 لصولا يف ءا ابو ا

 ىت_همناك امل هنال مهلبق نم

 مابق نم منيذلاب بذكو هلوق
 مهابق نم 3 ذلا ل_ءفو

 هلع اومدق ٍ بيدكتلا

 لسرلا بي ذكت لعج

 لوةكاوهو ه:عاشسم
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 ىلع نالف مدقأ ل اقلا
 هللا صدم رفكف رفكلا
 مكظعأاعألق) سو هيلع

 ةدحاو ةلص# ( ةدحاوب

 ا( اوموقتنأ )هاوقباهرسفدقو
 (ىأ) نآ رفا( نسلل)ةكمرافك (اورفكن يذلا لاقو)هسفنءاقلت نم قلتم( ىرتفم) ب ذك( كفاالا) ءالسلاهملعدي ل وش ىذلا

 اناقكأ د هان 1 1 دي آامو) نيب بذك ( نيبمرحمسالا ١ ادهام(اذهنا) سو هيلع هللا للص هيد مهءاج نيد ( مه احامل (

 هل اولاقالا مهل فو#< لوس رنم(ربدن نم) داي ( كلبق مملاانلس راامو )نردد كا 0 1 3
 رشع شيرق تفلباملوة (مهاذينأ ام راسا رمد ل شيرق كموق ل !.ةنم 0 '.ه نبذ ابذكو )كل نولوشاملثع

 ىلسر اوندكف) هليق ناك ن :فائنطعأ ان ردع موق 0 مهراعاو و مهدالوأالو 0 مهلاومأ تغلبام لاشو رافكلان ف مهلبق نك ن 0
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 تقأ) كريغ كف دبع نأ كل اهمزنناب نامل ةكف الملا ئأ( اولاق ) ةيآلا وذا سانلل تاق تنأأ :هلوقءودحنو
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 هده ىلع ناك نهال مهل مهتدابعإ اضرلا ْن «مقعازب  رافكلا# ةاداعمو هللا ةالا وم تايئابا ونيبف مهن نيب وانني ةالاومالذا( مهن ود نم) ا

 نراج اونو هللاريع 8م رهوعاطأ ثيح نيطابشلا ىأ ) نك انوديعياوناكلب ( كلذ]ةفانم هلاح تناكةفصلا

 نهموقروص نيطايشلا مها أ 2 ةروس د تروصو امام نود هه 1١ ا/ 2 تَدعاذاءانْصالا فاوحأق ١

 روص هذه اولاقو نمل
 (مهرثك أ)اهوديعافةكتالملا
 رانكلاوأ. سالارتك أ
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 ضعبا كشعب كلعال مويلاف

 سمالان ال ( ارضالو .اعفن
 هدحو هلل موماا كلذىف

 مهماكرش ف رشا منالةككالملا ضيصختو » مبءافشنم نومقوتباع مهلاطانقاو مهلاتكسو
 ا بوقعإو ضخ ارو هلصاو كارلا 0 معدابعز الو م م0 تا زلال نوحلاصلاو

 , هيلاون ىذلاتنا # مود نم انيلوتنا كناعساولاق وه امهبف ءايلاب لوقو مهرشح

 ا اوبرسضا مث مهم داعب ىضرلان م مارب كلد اوني م اك ميو انني ةالاومال مود ند

 ا نيطاسشلا ىا## نا نوديعي اوناكلب # هاوش ةقيقطا ىلع مهو دبع ممااوغنو كلذنع

 | ةكتالملا مها ميلا نوليخو مهلنولثمت اوناكلبقو هتلاريغ ةدابعف مهوعاطا ثيح

 ظ رثك الاو نيكرشملاوا 0 لوالا ريمصأا ه نونمؤم , مهرثك ا #9 منودبعبف

 / هيف ىمالاذا :# ارضالو اسفن ضعبا ركضعب العال مويلات ل نجعل ىناثلاو لككلا ىنهع
 ا تاذك ع اوقوذ اولظ نيدلل 0 ع هددو ىراخ] وهو ءازح راد رادلانال هلك ا

 ا لتاذاو 2 هديهك ند دوصقللا نييم كلعأل 1 فاع 4 نو ذكتأج منك ىلا رانلا

 / ديرب لجرالا # مالسلاو ةالصلاهيلع ادع نونمي :# اذهام اولاق تانيب انتابأ مسلع

 ا نآرقلا نو: علا اذوب «اذهاماوأ || ولاقو آلهعدبت سااك : مكعدتسيف 5 م وابأ كدعلا ناك اع ا

 | لق وهوا# كلذنم مهن ةكمدلملا ار رافكلل ريرشو عير ماين دهر ايندلا

 مهالوتنال وكالوتن نكن ىأ# منود نمانبلو تناول كلاهسزنتىأ *« كناحجسا لاق ىلاعت

 ا اوناكلب #2 مهل م6. دابعب اًضرلانم مهءارب رافكلا ةاداعمو هللا ةالاوم تراب اوثدبف
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 ها هيف كلعال
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 سانلاو فلك راد ىهىتلا

 نوراضتن مدب ىلع اهو

 هنا دارملاو نوءفانتو

 الا دئموي مفانالو راضال

 نيملاظلا ةبقاع ركذمث وه

 (اولظنذال لوقنو)هلوق

 اهعذضومريعىف ةدابعلا عضوي

 اوقوذ)كلع ال ىلع فوطعم

 1 وديعف اهوديعا ةكم دام اروصءذه مهلاوااق واروصمهلاوروصل قو مهل ةدابع نيطايشلل
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 دل كلي اولقو موب ادبي ناك اع ؟دصي نأديرب لجرالا ) دج ىأ( اذهام ) نوكرسشملاىأ(اولاق)
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 (اذهاماولاقو) ةهل الا نم م( 01 -- نا اعزم رصب (كدصي نأ ديرب لح ر الا) مالسلا هيلعا دمع ا ) ادهاماولاق (



 اا ةدحاولا ممن انسح مهل فعاضتنأ كهشقلا ءازح ىدءهو هع ءازجمث كقيخلا اوزاحجننا مهل كئلواف

 7 لزانم 5 مهو )مهلاعاب ( اولعاع ) ءازح فعضلا مهل كئلواذ ىلع فاعضلا ءاذ 0 بوس
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 نعطلاو درلاب 4 اخايآ ىف نوعسي نذلاو ل سنجل ةدارا ىلع ةفرغلا ىف ةزج أرقو 77 "لد 4 2
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 ارثع' ةديجحاؤلا ل ىزجف ممتاتسسح مهل هللا فءضي ىأ « اولعاع

 ١ انس لاطباىفن ولما ىا «انتايآ ىفنوعسي نيذلاو نونمآ تافرغلا ىف ,هو هي ةئامعبس ىلا

 كئاوأ:» انتوتوفو انتوزجتل ملا نويسحم نيدناعم ىأ « نيزيصم وا
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 ىسأ لعدارجأ هللاقزر

 قزرلا قلاخوهو ءالؤه
 امىتلا بابسالا قااخو

 ىز رلاب قوزرملا عفش

 ىذلاهللدجلا مي

 | ناك نم دهاحم لاق قفنملا ىلع هفلخ وهف ريخ نم مقفنأو ة ةقدصنم مقدصتام لبقو
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 نكمانا هاوعدتاع ىلوانمف # ادالواو الاو»ا رثك ١ ناولقو ف عقاب عمج ا ةلب اقم

 باذعلاب انتيهيالف كلذب انمركا هنالوا نوكيال باذما|نالاما *« نيبذعع نامو
 هيف فاتخم كلذلو *# ردشو ءاشي ن1 قزرلاط سبب :ىبرنا# ممايسأ ادر# لق#

 هاثيشع نكي ملهنابجوب ناوهوةماركل كلذ ناكول و تافصااو صئاص نا ىف ةلئاتلاصاخخشالا

 اريثكوةهاركلاو فرسثالدالوالاولاومالاةرثكن ان و:ظيفا# نواعلال سانا ارثكان كلو

 ىتااو ةبرق * زان دنع ركب قت تاب دالواالو كلا وماامو» لاقاك جاردتسالا نوكيام
 ىذلاب“ىرقوةلص+اوئوةتلاكفوذعةفصا,منالوادالؤالاو كلا وءاةعاجامودارملانالاما

 لاومالا ىامكب رقت لوعفم نهءانثتسا# ا اص لل عونمآ نمالا ف مكب رش ىذلا 'ىثلاب ىا

 هيبريو ديلا دلو إلعب وهللا ليبسىف هلام قفن ىذلا اصل نموا الاادحا برقتالدالوالاو

 نا 4 فعضلاءازج مها كئلواذإل# فاضملا فذ > ىلعكدالوإ وركلا وءانمواحالضلا ىلع

 لصالا ىلعلاععالاب ئىرق و لوعفملا ىلاردصملاةفاضا ةفاضالا و هقوفاف رمش ءىلافءضاااوزاحي

 لد ىذلا هلءفلردصم او ازيسقلا ىلعءازلابصن و فءضا|لاد | ىلء امهعفر بوق نعو

 نيدلا ءارقفلل ءاينغالاو نيفرتملا نمي © اولاقو نورفاكهي ماسر أ اعانا ٍظ اهؤاينغأو
 نيدلانم هيلع نداع ايضار هللانكيملول ىنمي « ادالوأو الاومأ رثك أ نحت هاونمآ
 نسحأدق هللاناىأ * نيبذمع ندنامو  ادالوأالو الاومأ اناوي مل اصلا لمعلاو

 ءاشينمل قزرلا طسب ىبرنالق # رخ آلاىف انءدعيالف دلولاو لاملاب امندلاىف انيلا

 ىلاعت هتلااضر ىلع طسلا لددالو اناحمماو ءالتبا قزرلا طسبب ىلاعتهنا ىنعي © ردّشو

 مكلاومأ امو كلذك امناىأ« نولعال نانلاثك أ ن ا قيضتلاالَو

 نم 96 نكل ىأ للم قابىأ« ىنازان دنع ركب قت ىتاب؟دالوأالو

 فضل ءازج مهلا كئلواف و ىنءهيرشب همل هلع هناعا هنئر سال القال اول نار١

 رش نمو نكل ىنمعالا سايعنءا نءوةعاطلاو حالصال مهعثرو نيدلاىف مهقفو ريخلا ا

 هلصا لوعفملا ىلا ردصملاةفاضا ع

 ردق ) ردشو ءاشي نا

 هللالاق هقييضت قزرلا
 هقز ردياع ردق نمو ىلاعت

 ةتاكلا رثك | نكلو )

 كلاوماامو) كلذ نول 2

 مكبر ىتلاب ؟دالوا الو
 امو ىا ( قلز اندنع

 ةعاجالو مكلاوما ةعاج

 عملا نا كلذو تاب مكدالوا
 ريغو هٌوالِقع رسكملا

 مكحف ءاوس هللالدقع

 ةفلزلاو ىنازلاو :ثييأتلا

 اهلحمو ةبرةلاكو ىبرقلاك

 395 م ىاردصملا لعسصنلا

 00 الوقع بر
 نمآ نمالا )اناث ضرالا
 ءانتنسالا 00 لعو

 نا ىععب م مكبرق رقن ف َ نم

 اذدحا اندر لاومالا

 ىذلا اصلا نمؤملاالا

 دالوال او هللا لبس ىفاهقفني
 نءالااذكحا ترقال

 مها كئاواف ( هءاوح ط

 هذه عما ذهاب دب ( نيب دمع نام وز مكتم (ادال دانا ىلا نت )لسرلل ( اولاقو ) نودحاح ( نو رفاكب متلسرااعانا)

 (ءاشي نا)لاملاعس 206 اطسبهدذا) ا لق ) هللالاقماللاهيلعدمخةكمر 0 لاومالا

 نوقدصيالو كلذ( نولعنال)ةكم لهأ(سانلارثك ًانكلو) هنمرظن وهوءاشي نه ىلع رتق (ردش ا وهو ءاشي نه ىلع
 نءالا) تاحردلاب يرق (ىنازان دنع ركب رقت قئاب) مالو أي رثك ( ممالوأالو )له ا تلارلا مكلاومأامو ) هن

 8 ) فءضلاءا'٠ رح م«اكئاواف) هللا ىلا هب رش هي رنببو هنيباهف اصلاخ(ا1 اصلعو ( هللاب ٠ نم هآ نم ناعا نكل و هللاب ) نمأآ



 مذلانالاوةعضتسا نيذلالّقو وهن قاواوريكتددا نيذلا لو ف فءاءااب تأ, ل (اوريكتسا ني خا! وذءضتسانذلا لاقو ١

 ءافطمف نيذ.ضتسملا رخآ مالكي ءىج مثفانثتسالا قيراط ىلهفطاعلا فوذخم باوإلاب“ىشس ميءالك الوأ نماوةعضتسا
 ]ا ركملا ةفاضاو ه.لوعثملا 1 هاردي فرظااىؤ عستافرا ءااو الابن عركملب (رامااو لئالاركملب)لوالا مهمالك

 آلا 1 ءركتااننظ ىت امهنف ةهالسلا لوطب ركع راهلاو زال ىأ ىزاحلا دانسالا ىلع نيركاام مهراجنو مهلل لع>وأ
 اونوكي نا ؟ انددصنلأ مهلوقب اوركتأ اانيريكتسالانا ىنءلاواهابشأ (ادادنأهل لهو للاب رفككنأ اننومأتذا )

 ككلذزا زيءرع مل 5 114 رح مهاوشاوتبلاو 4 نورسثعااو يتاثلاءزلا م نيفعضتسملا رفكىف ببسلا

 ىج ارامو اللنأ اشاد 8 ا ىلإ داعأا انه اردتا نكي ل ىا م ارمخا نع بارمكا ا ربنا لئلا: 7 0 اوربا ركل 0 1ةهاوتشل ِ انيذلا لقوم مسالا ىلعر ءاكتالااوننكاذلو | 55 5 ا

 2 3 | اولاقرناكمبارسضاب مهارسضا 0 هفطعي فطاعلاو © ادادنا هل لءمتو هللا 5 اننوئعأتذا هاأر انيلع هر
 ىلع بصنااب لالا ركم ىرقو عاستالا ىل: فرظاا ىلا ركملا ةفاضاو لوالا مهالد ش انتيدج نمت ماارطال اك اه

 فرالاا بصنو نيونتلاب ىلدلا ركمو ردصملا ىلع بصنااب ىلبلا ركم ”ىرقو عاستالا | 1 .دانل كركم ة> نمل
 نازفلا رضآو © باذتنلا اور ا( ةئادنلا اورسدأو. 88 روركلا ند لنالا'ركمو | قحاناا كلج نابكوذلال

 هناذ اهورهظاوا ريمعتلا ةفاغ هيحاص نع لكك هافخاو لالضالاو لالغااىلد ةمادنلا (] دادنالا ذاختاو كرمشلا

 قدءاوف لالغالا اناءحو هي هنكشأق مسباساو تايئالل 5 ةزم«!اذا دادضالا نم ْ اوزمضا(ةمادتلااورسساو)

 زوز < له ,هاالثا بج وعارامثاو هعشاجع ون رهاظل يعش هتانعا ىف ىادكاو رفكنءذلا || دادضالانهوهواوررظاوأ

 نيمكتاماىز<«ةيدعتو مهلاعا ىلع ءازخالا لءشام_ملعشال ىاذينولل“ا اوناكامالا || هد“ ىف نولاظلامهو
 ةياست © اهوفرت»لق الا رين ع ةيرتىفانل_براامو # ضناخلا عزتاوا ىضشي تعم ١

 ىعادلانال ب.ذكتلابنيمعنملا ص.صاتو ههوقنه هب ىنمام [سود.اعدتلاىلص هللالوسرل

 ظحم من « ةنامسالاو تاوهشااقل امهنالاو انندلا ف راخؤب ةرخافملاو ربكتاا هيلا ماظعملا ْ

 8 كركم ىأ # راهو للدالا ركملب اوربكتسا نذل اوفعضتسا نيذلا لاو ل ناعالا

 اهنف لمالا لوطو ايئدلاىف ةمالساا لوطوه راهنااو لالا ركم للقو رامنااو ىلءالاىف |

 قاب دنا عابتالل ةداقلا لوقوهىأ# ادادنأ هل لهو هتلابرفكت نأ اننورمأتذا 9 |
 امادلا4 ضبا ,

 نءوهو اهوفخا ليقواهو ريظأى أ «ةمادنلااورسأو  ةرخ آلا ىف ميتوادع بيس |

 عابتالا رانلاىفىأ# او رفك نيذلا قانءاىفلالغالا اناءحو باذماا اوأرامل »8دادضالا ١

 امندلا ف ىدامملاو رفكلا نهىأ * نومل««! اوناكامالا نوز<ىله  ام.ح نيعوبملاو
 اهؤاسؤرىأ « اهوفرتع لاقالا ريذننم ةيرقىف انل_سرأامو ف لح وزع هلوق # |

 مدن نوفوقوءنوااكلاذا

 مهيأ الض ىلع نوزيكتسملا

 نوةعضتسألاو مهاالضاو

 ا نياضملا مهعابتا و مهلا الض ىلع
 ميجا ا تالا

 7 ءاىف لالالا اناعحو)

 مهقانعا ىف ىا(اورفكن يذلا
 ىلع ةلالدلل عمم لاب ءاح

 له)لالغالا هياوقحتاام
 (نولم“اوناك امالان وز<

 َّى اناسراامو) ايدل ىف

 الا) ىن ( رئدن نم ةيرق
 اهو رعتتم ) اهوفرتم لاق

 و ) ليالاركم لب) ةداقلامهوزاعالا زءاومظعت( اوربكت-انيذلل ) ةلفساارهو اورهق (اوفعضتسسا نيذلالاقو)

 ء2و)نآ رقااو سو هيلع هللا صدمت (هللاب رفككنا)ان وك سعأ ذا (اننو سأتذا) راهنااو ىلللاب انايا مكلوق( راهنلاو

 أ ) نيح (ال) ةلفسلاوةداقلا ةمادنلا رهظا لاش وةلفسلا نم ةداقلا(ةمادنلا) ارا (اورسأو) الاكشاوالادعا (ادادنأ

 روز<له) هقانعأ ىلا مناع اتاغلوش نآرقلاو ماللاهيلع دمت ( اورفك نيذلا قانعأىف لالغالا انلعجو باذعلا

 ,ذننم) ةيرقلهأىلا ( ةيرقفانلسرأامو ).هرفكىف زولوةبو زول“ اوناكاعالا ( نولمها اوناكام الا ) ةمايقلا موب
 اهؤاينعأو ات ر باخ( اًهوقرتفلاثألا )فو لوشر

 0 . .٠

 قب ةفاط ريصتن) رانكلااةينئادهو رحاتب تاذك ادعؤاو"١



 انتزعت هلنوركتم مهو كلذ ل ولأس مهلا مهلاؤس ىلع باوجلا اذه قابطنا هجوو لاممتسالاب هيلا مدقثلا“

 محا غمول نودصرم مم او 8 لاؤسال اةاطم ديد_ملا قيرط ىلع باوجلا ءاك اداه دب

 هر نآرقلا اذه نمؤننل ) هووذو لهجو أى أ (اورفك نذلا لاو ) هنلع امدقتالو دنع |رخأت نودطتسي ؛

 او ناو ملل هنآ رقلا نؤكينأ اودعج نا ىتحرانلاو ةنهلاو ةفايقلاوأ هللا بتك نه نآرقلا لبق لزتامىأ ( هدي

 ىلا مهضعب )درب ( عمجرب معردنع )نوسوب *(نوفوقوم نوملاظلا ذا ىرتولو ) ةقيقح ءازحلل ةداعالا نم ه-ءلعلدا

 ىرتولو يطاخملاوأ سو هياعدلا ىلص ملا لوسرالاق ةفةرخ ًآلاىفمها امو مه أ ةبقاعنع ريخأ لادجلاىف(لوقلا

 نذلا لوم ) باوحلافذ لا بعلا تيار مهني اموءحارتيو ا دا كانط نوذاعإ مهو مهفقوم رد

 نيم دسقملاو سؤرال 4 أس ةروس ) ىأ ( اوريكتسا 4 5١م رقع نيذ-ال ) عابنالا ىأ (اوقعضت-
 / :مومه انك منا

 2 0 1 0 1 0 | اورفك ن .ذلا لاقو #3 راكتالاو ت تنمالان 0 مهلاؤسب هودصقالا اهاطم

 رغل د

 رادو يطا رافكنا ليقو ثعبلا ىلع ةلادلا بتكل !نم همدقت اعالو 8 نيب ىذلابالو نآ رقللا

 نيذال ا وربكسا نيذلالق) | نودسحم مهنا مه وربخاف ميسو هيلع هللاىلص هللالوسر نع باتكلا لها اولأس ةكم
 م نحأ اوفعضت-| || نوملاظلاذاىرتواو 9 ةمارقلاموي هيدينيب ىذلال بقو كلذ اولاقو أوبضغف مهبتكى هتعن

 مسالا ىلوأ ( ىدهنانع 1 « لوقلا ضءب ىلا مهضعب عجري 9 ةيساحلا عضوه ىث ىأ # مهب ردنع نوفوقوم
 نالراكنالافرحننىأ || نيذلل 8 عابتالا لوقب  اوفعضتسا نيذلا لوقب 98 لوقا | نوعجارتيو نورواحم#

 اونوكي نا راكتا دارملا .]) ه نينمؤمانكل لي ناعالا نءاناياكدصو مكلالض االول متئاالول ف ءاسؤرلل 6 اوريكتسا

 ناعالانعمهلنيداصلامه |١ انودصنمعأ اوفعضتسا نيذلل اوريكتسا نيذلا لاقل مسوديلع هللاىلص لوسرلا عابتاب |
 000 ناعالا نع مهل نيداص اوناك مهنا اوركتا * نيمر متتكلب مءاجذادعب ىدهلانع

 نم اونا مو اوهنعمهسفنأب 1 9

 1 كلعل ( مهراتخا لبق

 نانا تق واما (؟اح ورفك نيذلالاقوهاهنه صقن.وأ مهلاحآىف دازبنأب هنعزورخأتتالو توملاموبنع
 نم اذاو ذا تناكناواملا 0 # ليجنالاو ةاروتلا ىنعي © هيدنيب ىذلابالو نآرقلا اذ نهؤننل

 ةيفرظا ةمزالا|فورظلا | ىرتولو هانعم # لوقلا ضءبىلا مهضعب محرب مهردنع نوفوقوم نوملاظل اذا © دمعاي

 ملام نامزلاىفعستادقهنال || بجملا تيأرل مهنيب امتوعجارتيو ةرواحللا فارطأ ن وذات: هو مهفقوم ةرخآلا يف

 الا فدضاف هريعف مش )) فارشالاو ةداقلا مهوا# اوربكتسا نيذال » عابتالا مه و# اوفعضتسا نيذلالوش ©

 (نيمرحم متثكلب)نامزلا نيل لاس هللاب ناعالا نع ايوقعنم متنأ ىنعي © نينمؤم انكل متأالول

 ؟راشياو اتخالنيرفاك | ناو ها نيد نا رثكلاو نونا بباأ «اددكت |
 اقاوشال ءديلا اعلالقلا |

 انءلع أ رش ىذلا ) نآرقلا اذه نمؤننل )هياجأ وماشهنب لهج وأ ةكم رافك ( اورفك نيذلالاقو ) ةعاسلجالا لب

 ( نوملاظلاذا ) دمتاب ( ىرتولو )بتكلا رئاسو روزلاو ليجيالاو ةاروتلان م هلق (هيد.نيبىذلابالو) ءالسلاهيلع د4

 مهضعإ بيجي ( لوقلا ضء ىلا مهضعب عجرب) ةمايقلاموب (,يردنع) نوسوبم (نوفوقوم) هبات أو لهجوأأ نوكر شل
 ناعالانع اومظمت(اوربكتسانيذذلل) ةلفسلا مهواو رهق( اوفعضت_سانيذلا لوقب ) اضعب معضعب نعليو مهضعإ درب وامن

 ناعالان ع اومظعت ( اوريكتسا ئذلالاق ) در سو هيلعهتلاىلص دمحم ( نينمؤمانكل متنأ الول ) ةداقلا مه
 ( ابنا دعب )ناعالانء( ىدهلا نع ) مك انفرص( ىانددص نأ )ةلفسلامهواورهق (اوفعضتسان.ذال) ةداقلا مه

 مكبلا مالسلا هيلع دج ءىمع لبق نيكرش»( نيمرح متتكلب )هيد

 هيلع ديلقتلا اورثآو ىدهلانع اوطىعا ثيح مهسفنا اودص نيذلامه مهنا اواو
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 افاودحأ هكراشيالف بلاغلا ( زيزملاهتلاوهلب) كلالضنعاوبنولوقلا اذه نع اوعشنرا ىأ هيشأو عدر (الك)
 ' دقف مهلمم اذا اهمال م ةطيخ مهأ ةماعةلاسراالا ( سانللةفاك الا هكاتلشسرأ امو ) هريبدت ىف ( مكمل 1+1)ناشا | ريض

 ءلاو ةطاحالا ةغالاىف ةفاكلأىنمم ه4 1١ ز»- حاحزلا ؛ نورسشءلاوىناثلاءزجلا م لاقو نه دحأأ اهم جرخي نأ
 ىف سانلل اعماح كانلسرا

 هلع غالبالاو راذنالا
 ءاتلاو فاكلا نمالاح

 ةيوارلا ءاتك ةغلارمال اذه

 لضفاب (اريشب) ةمالعلاو
 :رالدعااي(اربدنو)رقانمل

 سانلارثكا نكلو)رصا

 مهلهح مهلمحف(نولع ال

 رولوش و) كتفلا ع ىلع

 ,اشملاةمامقلا ىا(دعولا اذه

 :. راثنيب عمجل لقدأ وقىفاعلا

 0 لق نيقداص متنكنا)
 دعولا ف رظداءملا(م وب داعم

 انهوهو نامزواناكم نع

 ةءارق هيلع لديو نامزلا

 هنملدبافموي داعيمأرقنم
 ةفاضاذ ةفاضالااماو مويلا

 ةيناس ريعإ لوقتاك نيد
 ةعاسهنع نورحاسا

 (6١ كومدخسمنالو

 لاهقسالابهنعرخأتلا ركتكع

 ملاقح (الك) هللالق
 ( هللاوهلبب ) أيش اوقلخم
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 ؟تارانلا نم 55 ١)

 أ ةسياقملا لاطبادمب ةكراشملا نع مهل عدر الك © مهتكبتف ةدايز مهيلع ةحملا
 وقعلملاءالؤهو ةمكلاوةردقا!لاكو ةيلفاا,فوصوملا ميكلبا زيزماا هللاوهلبإل

 كاناسراامو © ناشللوا هتيريعضلاو ساردزدعل اوزنلا لوقدَع ةسأتم ةلذإاب ةهستم ور

 اهنمجرختنا مهتفكدقف مهتعاذااهناذ فكلا نم مهلةماع ةلاسراالا 6# نماثلل 3

 اهلعحز وحال و ةفلايمأل ءاتااو فاكل نم لاح ىهف غالب الا ىف مهلاعماحالاوا مهنه دحا

 مهلمحمف # نولعيال :ساتلارثكا نكلو اريذو اريشن 86 راتخلا لع سسانلانم الاح
 و 3 دعولااذه ىتم © مهلهج طرفنم * نولوقبو © كتفااخم ىلع مهاهج

 نوبطاخي# نيقداص متتكنا © انيراننيب عمجم هلوشدوءوملاواهنع رذنملاو هبرشبملا
 نامزوامويدعو 4 موي داعيم مكل لق 9 نينمؤملاو !سوديلع هللا ىل هللالوسر هب
 رامضاي اموب ىرقو لدبلا ىلع مون ”ىرقدنا هديؤيو نيدتال مويلاىلا هتفاضاو دعو

 ءاح ديدهت باوجوهو م أحاف اذا 6# 2 ةغاستغ قورخاسناله !قعا

 « الك ف هلاب ءاكرششلا قاف ميظملا أط ا محربن أ كلذيدا رأو نوقزريوأن

 زي زملاهللاوه لب 9 نوقزربالونوقاحبالمماف اوعشزإف جعملاو مههذم نع 2
 هاوق# كلم كبرش هلزوكيىنأف هقلخ ريبدتىف 3 « مكحلا و هب يسار ع لاقل

 مهدوسأو رغرحأ ةهاعمهلكس انلل ىأ « سانلل ةفاك الا د كاتلسرّأامو ا لجو نع

 © ىق )دحأأاهنم جرم نا مهتفكدقف تاعثاذااهنال مهلةماعةلاسرالبقو يمحو مهب ىع
 دجحأ نهطس مل اس تيطعأ !سوديلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق هللادبعنب رباجن

 اعياف اروهطو ادهم ضرالاىلتاعجو رهشةريسم بع 0 كك ءاس الا نه
 ةتطعأو ىلبق دحال لحن ملو مانغا كاتلعاو لصيافةالصلا هتكرد 1 انملحر

 تلا لئاضفلا ناس ثيدحلا ىفءةماعسانلا ىلا تعب وةصاخ هم وق ىل 52 ةعاقشلا

 دحال نكتمل ةسجخلاءذهناو ءايسسالارئاسز ود سو هيلع هللا ىلص ادجئانيبت اهب هللا صخ

 سنالا قالا ةفاكل ةماعلا ةلاسرلاب هصاصتخا هيفو ءايبنالا نم هلبق ناك نم

 هيلع هللا ىلذ انس ةلاسر, ترجف تعا 15 لوا موش أ ثعبرب هلبقىنلا ناكو نمْلاو

 ةالصلا لضفأ مي ءاعو هيلع ءاسالا رئاس نود ام صخ هج رد ةذهو قلخلا عبج

 ةغاابملل ءاهلا نوكتف رفكلا نم هيلع ,هاع مهفكت اذاكىأ ةفاك ىئعمىف ليقو مالسلاو

 سانلارثك أ نكلو رانا رفك نا أ 000 مآ نمىأ * اريشب ©
 داعم ركل لق ل ةمايقلا موب ىنعي « نيقداص متتكنا دعولا اذهىتم نولوقيو نولمال

 ليقو ةمايقلاءوب ىل 1ع نومدقتنال هائعم 3 نووتسسدالو ةعاسةتع ع نورخأتسنالموب 5

 6 نع ) كلذ (ن راع 0 لدلل اناقت ا .كلو ) هنرغأ

 ثعب نانيقداصلا ن نه تنك 0 ) نيقداص متكنا ) ان دعت ىذلاداي(دع ولااذهىتم) ا رافك( 0 نوئكدصيالو

 (نو- اقتستالو) ىل>الادعب (ةعاس هنعزو رخأتستال)ةمايقلامونموب تاقيم(م وب داعيم مكل ) داي .ها(لق) توملادعب



 دج ليعل نار كل نو نرد حولا نم نيشرفلا دجأ ناو.ءانيمو ( نيه لال-ضيقوُأ ىده ىلا مكياوألاو
 كغضن أدق هبط وج ن1 لاق هف هادم 5 ١ للاو من م مكن م لك ىلا اندم :ملا ءوليعلان م 5 :لالّضلا وئددهلا نع نا

 لالرغلاىف وه ندو ىدهلا ىلع نيشرفاانه وهند ىلع ةرئخ ريغةلالد ربرقنلا نم مسا تا ه> ردىفوك.يحاد

 نا قر 6-5 نيب فاوذو هبذ - ندد قاةسذاكلل كلوق د ضرفلا ىلا ل 0 ل نضورعتلا نكلو نيبل

 داون -_ نسف لعل 1 3 "1 رع روس ىدهل !3تداع نال -- حالا - لالضلاو ىدهلا لع نيدخادإ

 لاضلاو ءإاغثيجهبخكرن_ 5 !١
 ١ 8 ندم نمش رفلا دحا ناو ىإ هك نسينا وأ دع لل ٍْ

 | .بتارملا داق لزاسلا دالا هنكرشملاو ةداعلاب ةتاذلا ةردّقلاو:قؤرلاب دحوتلا
 نولئسناللق) هجوت نأ | :

 اعلن الاو انمرجأ ع

 ىررالمالظ ىف ' نكد

 تلا نم مدقنامدعبوهو خذ اولا لالغلاو ىدهلا نم نمالا 0 ىلعل ةماكمالا ا

 ةروصىف هبال مرضت | نم غلبا لالضلاقف وه نهو ىدهلا ىلع وه نه ىلع لادلا غبلبلا |

 ناسخ لوقو ويظن و, تغاشملا مدخلا تكسملا فاصنالا 1

 ءادفلا يربو امكرسدف ٠ تكفلت سلاو هوحح | ٍ

 ١ ءايشالا رظم ارائمدعص نك ىداهلانالنيفرحلا فالتءاو رظادفو فالا ىلع هنالاقو ا

 روطع هنعرو> لم وهوذ | كن ع مالظ ىف 0 دن 6 لاشلاو ءاشإ ثيح هضكراداو> تكروااهدلع علطتبو
 50 : 3 3 2 ا

 وهو لم طاخغا ىلا لمعلاو انمرحااع نولئستال لف ©اهنم ىصفت نا عيطتسيال ةرورط»ىف سو.عوأ ايش ىربيالهيف ١

 مهل روك شه هذ 7 مار>الاذنساشثدح تاي>الاقف غلباو فاصنالاف لدا اذه » نولمعتاع لثسنالو

 مث ) ةمايقلاءوب (انيران | هي قلابات 0 #.ةمايقلامو كار انني عمج ؛ لق وف ني.طاخنا ىلا لمعلاو مهلا ىلإ

 ( قحلاباننب ) كح( م لصيفلا مالا متاعب ب راثلا نيلطبملاوةنجلا نيقحلا لغندي نإ لصفبو كح ظ
 تالورزدلا 7

 0 / ل 17 جالب 4 0 ل نيذلاىورا ورالن» هىدشن ١ ىبشاع * ميلعلا ٍِه ةقلغنملا !اضقا |

 ( ميلملا ) ؟ الا (حاتفلا | مازلادمب مهتيش نع 1 ا وهو ةدابعلا قاقتاىف هللاب مهوقْح اة فص ىأب ىرأل
 نيذلاىورألق 0 0
 (هب) مهو متت أ ىأ(متقلسأ
 همم ةدايعلاىف(ءاكرش)هللاب |

 ىف لدأ اذه ( نولمعت
 ثيح لوالا نهفاصنالا

 نيبطالا ىلا مارح الا ددسأ

 نيش رفلادحا لبدحاو سم ًاىلعمتأ ون '|مهانمم# نيم لالض ىفو أ ئده ىلعا ؟اياواان وه

 امجاد مط 5 ىفاصنالاو 8 ازاالاةهح لعلب كشلاقير ُّط لع ءسلاةهولاضر  ًالاودتهم ١

 ةعسأ نموإس وهيلع هللا ىلصّىذ لاف بذاك. 20 يل ع انا اقلال وق ١

 ناكو 0 هلوت ىعمو ناد تن للم وبيدك حرصت نأ ريع نم مهدكف لالض ىف هفااخ ٠ نهو ىدهلاىلع أ ا 1

 ءادفلا يري اكس 3 : هل تدلو هوم 1 1

 اع نولث_نال لقي نيم لل ىنا مكناو ىده للعلا ة هب ا و اولا[ ءعوأ لقو ْ

 ليقوبيذكتلاورفكلا نم ىأ # نولمعت اعلئسنالو 9 ه.نوذخا قنالىأ «انمرحأ ْ

 ماظعلا ىصاعملاو رفكلا لمعلايو نمؤم انمولخالىتلا تالزلاو رئاغصلا مارحالايدارأ |

 ١  00قحاب ارائددب 9 محب و ىدَش ىأ 3 مو هاا قلاموع عي ِ اميرات عم لق 6

 ْ قولعأ 6 ىورألق ىضق اع ىأ 4 ميلعلا 8 ىذاقلاىأ# 'حاتفااوهو ف لدعاابىأ
 له : هد 3 كوم اهوكرشأ ىتاامانصالا ىأ 4 ءاكرش ف هللابأ# + مقل نيذلا »

 نأو هتاناكرشلا قاما | 0# 3 ا
 ه.كارشالاةلاح ىلعمهعلطي |

 لارتكت لعب (؟ياواناو)] <
 ( نيبم لالضىفوأ ىده
 لاشو ءاوس هللا قزرىف

 ىلعل نينمؤملا ريثعم اناو الد

 مهل( لق ) مالكلا ىف رخؤمو دقني خورثك ف نيم ِ سم ؟١ اخ و اق ) لالضيف ةكملدأأي ؟ اياوا ىده

 موب( انير اننيبعمج لق ) فسلاة يآ كلذ دعب مسن ةمثكرفل ؟ق(نولمتتاعلئسننالو ) انينذا ( اننرحأ اع نولتستال) دال

 قوزأ) ةكم لهالد#اي(لق) مكحلاب (ميلعلا)ن ناعّدملب ىضاقلا ( حاتفلاوهو) لدعلاب( قخلاباننب ١ىضش ( مفي مث ) ةمايقلا

 اوقلخاذامةها 1 (ءاكرش) هد من كرشأ ( هب من :ةللانيذلا ٠



 ْش و افقوتو نذالل اراظننا همث نانم مهفامل ةياغ ىتحو عزفلا ةل ازا عي زفتلاو ىلاعتدتلا ىأ ىاش عزفو نذالا

 ن اذا ىد نيعزف الم نوءقوتو نوصير 3 لف هناك مهل نذؤيالوأ مهل ن نذل له ءاعفشلاو ةعافشلل نيحار را ن

 (قحلا ) لاق ( اولا مكب رلاقاذام ) ه5 ١١ زؤح اضعب مهضعب ةنيرشلا وال كامرا 0

 نذالاوهو ىلا لوقلاىأ

 وهو) ىغترانم ةعافشلاب

 واعلاوذ ( ريبكلا ىلعلا

 هلذابالا مولا كلذ ملكتي نأ

 ىضترا نملالا عفشينأو 5

 (هللالةضرالاوتاوءسلا

 هاو مهررش ناب 58
 ماراح

 ىلوش ناب م أم مكقزري نم

 رارقالاو ةباحالا
 كلذو هللامكقزرب هلوش

5-0 

 هءنورقم مهاب نافإالل]

 اونأ اعر يناالا وع

 اوهوفتنا ممنالهباوماكتبنا
 مهمزل مهقزار هللازإب
 نوديعتال كلا مهل لاش نا

 هيلعزورتؤتو مكقزرب نه

 قزرا ىلع ردهال نم

 دعب مهللوش نأ هسحأو
 نا ىذأاماجلالاو مازلالا

 . أتدإ مهرار#ا ىلع دزب مل
 هنعرصاقتي مل

 ليربجلةكالملاىنمي (اواق )
 اذام) ةكتالملا نمدعم نمو

 (اولاق) ليرب>اي(مكب رلاق

 ند هعمنهو ليربح ىنعي
 نآرقلا ( قحلا) ةكئالملا

 | لكىلعأ ( لمااوهو )

 (تاومسلانم كف زرينم)ةكمرافكل دما( لق ) لكسر أ (”ريكلاز

 نذالاب مهل عوفتللاراوردل ا 21و اق نءعز ةلا فانكخا يح نحو ى نوصبر 3 أى نذالل |

 ءاثبلا ىلع 8 توقعيو صاعن | 1 يوك مهركذ مدش دقو 2ك لولا ريمتلا لشو

 ضعبل مهض 9 ىن غرف نم لجولا ىتنىا غرف "”ىر ا[ ضعبل مهضعب لاق ©© اولاق # ىنف اذا دازلا غرف نم لحولا قنىا غرف ”ىرقو لعافلل |
 نذالا وهو قا لوقلا لاق اولاق * قا اولاق وه ةعافشلا ىف مكبر لاق اذام ف

 «ريبكلا ىلملاوهو 8 قحلا هلوقعىا مفرلاب ”ىرقو نونمؤملارهو ىضترا نمل ةعافشلاب

 م مكةذر نم م لةو# هنذابالا موبلا كلذ ملكت نا ىنوا كلم 0 ءايربكلاو ولعلاوذ ْ

 هاوس باود>الذا 4 هللا لق هو نوكلعال هلوق ريرقت هلديرب »4 ضرالاو تاوعسلا

 مهب وله هنن ورقم مه مازلالا ةفاوع با واى اوعطوا نك نا مهذب راعشا همفو

 مم دصت ةيشع نم كل ةكسشو دكت ذاملا مه لبق مم ولق نع جرخأ و عزفلا فشك

 هيلع هللا ىلص ىنلانا هنع لاك او ةرب لع نأ نع(خ خو ىل 1اعئ هللا مالك عامسدنع

 م ولق نع ع 2 اذان اهتمن>اب 2 الملا تبرض املا قى سحالا هللأ ىضقاذ ١ لاو ملسو

 كتاذاىدمرتللو «رييكلا لعلا وه وقح لاق ىذلا# اولاق مكبر لاقاذاماولاة#

 عزفاذافناوفص ىلع ةإساس هنأأك هلوقلاعض امج ايةكتاللا تبرض !سمأ ةامساا ىف هللا

 ثيدح ىذمرتلا لاقريبكلا للعلا وهو قحلا اولاق مكبر لاق اذ ام اولاق ,سولق نع

 سامالا رجح لا ناوفصلاو يلم داقنملا وهو عضاخ مج اعض 7 هلوق» .عخ نسح

 | ركع ةلصاس تاو سلا لوأ مح اج واب هللا ملكت اذا لاق هدددع هللا ىذر دو _عسم ا

 مي نع 000 لي 00 2 0 نولاز ز.الذنوةءصيفتأ و

 تت م مانقنم ارح نوع 8 و ضعءب لع اهضعب ةيلصلا نمارحالا .

 ةكئالملا ععست ملةئارتس وادتس ةئامسج ا مالشلاو ةالضلاامهدلع دعو ىبتيع نين ةرتفلا

 هال لع رلاب ليربج ملك !سودهيلعهتلا ىلص ادم هللا ثعباملفىحو توصاب,

 لهأ دنع سو هيلع هللا لص ادمم نالةعاسلاابلا اونظ ةكالملا تءمس الف سو هيلع

 ليربح ردحنا الف ةعاسلامادق نم اذوُخ اوعمءامت 7-0 طارشا نه تاوملا
 | لاقاذام ضءبل مهضعب لوشو مهسؤر نوعفربف مهنع فش كو اك ,ع لعح

 وكامل 3 نوفوصوملا ليةوريبكلا ىلعااوهر ىحولا ىندي قا لاقاولاق مكبر

 امندلا ثم 0 ءعز اوك كرت لق

 راذاوذ ءاركلا لمااوهودار ,ةالا هعفني منيح هءاورقان قحلا اولاق مهلع ةعجلا ةماقال

 ممكقز رب نم لق لح ؤ نعهلوةةءايربكلاو

 هللاوه كةزارناتن ا قدللا وهانقزارنااولوش ملنا عي هللا# لقو»

 !اةاذام مهل ةكنالملا تلاقتوملالوزندنع
 مولقن

 تايتلاورطملا ىنعي# ن ص رالاو تاوعسلا ن

 © اناو ) تابتاب(ضرالاو ) رطملا
 مكقذرب ( هلالق لقز الاوهتلااولاقو كوباحأناف



 لوعغملاف هللان ود ند ةهلا وم "عز ىأ ( هللازودنم معز نيذلا اوعدا ) كموق قر 0 امم لعافمو

 هتلصي لوصول نر هللا ثعب ىذلا ااذهأ هلوقىف فدحاك كفددَح و لوصوملا ىل | هللا ارلا ريوصلا| لوالا

 ناكاذا هماقم ةفصلا ةماقا ودئدح زوحن فوصوملاو هللا نود نمهتفص فوصومهنال فدحو ههنا ىاثلالومفملاو

 326 الملاو ماتصالان م هللا نود نم مه وعادل مع نب مذلا اوعدا ىدعمللاف نيفاتم ليم بسب نافذ ودحم عزال وءفماذافاموهفم

 مهنع باجأ مدت اه | نورظتناك م و. امانا شاعرات هيلا 00 درعا اًومعااو همساب ,هوقيم»و

 ضر الا ىفالو تاومسلا ( أيسةرود ) ىف)رضو أ عفنوأرشوأ 5 ١69 الع ريخ نم ء(ةرذلاقثم نوكلع ال)هلوشب

 َْك ا 7 ا 2 0 ان 5 2 3 5-0 5

 ) 002 6 : ةها [مهومتعزىا © معز نيذلا اوعدا ول نيكرشملل# لق #9 ناتيخ اتم ناتثزلاو
 | نم ىحو هتفص ماتا ىناثلاو هتلصب لوصوملا لوطا لوالا فدح معز الوعفم امهو نيسنلا ندهىف مهلامو ,

 | الو امالكريمشلا عه ملال هنال ىناشلا هلوعفموه نوكينا زوجتالو هماقع هللانود
 (مهنم)ىلامت(هلامو)كلملا ١ عفن بلجن م كم اف مهوعدا ىنعملاو ك6 هللانودنم ف هنوعزبال مهنال نوكلعال
 نم (ريهظنم) مهتهلآ نم 'تارلل 1 مهنع باجا مث ؟اوءد مصنا مكل نوبت مهلعل رض عفدوا

 هقلخ ريد ىلعدنيمينيوع ١ ناوعملا ىف و رشوا ريْخ نه ه ةرذ لاقثم نوكلعال » لاقف ةرداكملا لبقنال هناو
 ةيوامس اهضعب مهتهلآ نالوا ىفرعلا مومعلل اههركذوام ساىف *« ضرالاىف الو

 ما 0 : 06-0 0 5 نالوا مي 0 ه تا 3 3و 00

 ال 6 و ١ ةكرش نم كرش نم امهيف مهلامو ل مهلاحناببل فانئتسا ةلجاو ةيضراو ةيواع
 ل 1 مفنت الو 9 امه ما رييدتىلع هنبعي «ريهظ نم مهنم هلامو ظطاكلمالو اقلخال
 خا نال قع ««ءانذانملالاطهللادنع ةعافشلا عفنتالذانوعزباكاضيأ مهتعافش مهعفنيالف 46 هدنع
 نمالا نب هللا هلنذأ ىأ أ ىف مدلك لوالا ىلع ماللا و كلذ تبني ملو هناش ولعل هلعفشينا نذاوا عفشي نا هلذذا
 00 1 قامكلا و ةركو ىو ,عونا أ رقو*« دزا 58 متاع لا كد ا تاي

 7 : اراظتناوافتوت همثنانم مالكلا موهفملةياغ# مهبواقنع عزف اذاىتح وه ةزمهلا مضب

 / اوعدا 9 ةكم رافكل دعا لقىأ# لق © ىلاعت هلوق # ظفاح ىنمع ظيفح لقو
 ىذلارضلا ركتع اوفدكل مهوعدا ىنمملاو «هتلانودنمؤطة هلآ ماىأ © متعز نيذلا

 ايضورع يروا | 7 هدا لاس تاو عوجلا نسف لزن |
 | «امهيف 8ةهل الل ىأ# مهاامو وه رضضو عفنو رشو ريخ نم ىنعي# ضرالا ىفالو تاوملا

 | | منو هللا ىأ هفهلامو» ةكرشنم ىأ كرش نموه ضرالاو تاوء-لاىفىأ
 | ا هلنذأ نملالا هدنع ةعافشلا عفنتالو 8 نيوع © ريهظ نم © ةهلالاع نمىأ

 | هللادنع ان واف ش ءالؤهاولات ثيح رافكلل اسذكت ءااق ةعافشلاىف دل هللان ذا

 هانعم# ميبولق ن عع زفاذا ىتح د هلعفشي نا ىفهللانذأ نملالا ىنمملا نوكينأزو<ليقو

 قالو ىقالاىف ةك نه

 ةفصلا هذه ىلع ممناديرب

 5 كفركف زوعلا] نم

 ورمعل ديزانذا كلوةىف امم
 2 اةهو لحال ىأ
 دنعان ٌؤاعفش ءالؤم مهل وقل

 عزفا ذا ىقتح) شعالاالا

 دك أ( ممولق نع

 نيعفاشلا ب و3 ن ء عز *ىاا

 ماكش ةيلكن مول عوفشملاو

 ىالطاىف ةزملا براه

 ١ ,ازونظ اخ ون 77 نو 9 .ءاوناكو كويبحم ىو 6 هللا ' نودند م)متدبع ) معز نيذلااوعدا) علم 0 رافكل دعا( لق

 ضرالاى الو :)تاوه- !| ىفامم )ت 2 00 5 ١ ةرذنزو( ةرذلاقثم) )كو عفش نان روردشالا نوكلعالإ هل هللالاق ةكمالمل

 3 0 ا ور هللا عم كر ماك نه)ض رالاو تاوىسا | قاخىف(امهنف (ةكتالملا( م <+اامو) ضرالاىفامال

 ةعافشلاب(هلزذأن 0 لا موب (هدقعإ) ةكّتالم |عفشتالو(ةعافشلا فنتالو) ضرالاو تاوء-لا قلخ ىف نوعنم ء( ريهظنم)

 ايشغماو رع خف ىلاعت و كر 30 ١ ب ر م الك ةكئالملا تءعسف اسود ةءلع هللا ىلص دس ىلا ىج ولاب لير بج هللا ملكش يح ةكّتال لا تيسر :

 مهسؤر اوهفرف ليربج ريياعر دحمان يح ف ولا( مب ولق نع) لجو طك (عزفاذا تح ) كلذك | وناكف هلل مالك ةبيه نم مهيلع



 اةماهب ماذجو برثسراغاو ماشلاب ناسغ ق ةيلفاس عر (قرشو ان ىدبأ اويهذ نولوشابوريضم ةلكن سال مدا

 00 نادل ناعألا نك نمؤم لكلو 5 2 | يسال ا ا 0 *.[|ىعل 0

 0 اًنداص هدجووأ

 هنظىف قدص أ م مه ربع

 مهلعف دي 0 ا( هوسبتاف)

 ىلا ايلف هوعصاو

 هلوقب نينمؤملا لاقو مدآ

 ( نينمؤاانم ارفالا )
 رافكلاىلا هلال مهلقل

 | نيرك اش مهرثك ادحنالو

 سيال ميع هلناكاد)

 وما 0

 ا ءاتلعام ادوحوم( رعتلالا)

 : مولعملا ىلع ريغتلا وامو ددم

 نمؤي نم ) علا ىلعال

 ىف اهنموهنمت ةرخآلاب
 522 لك لع كرو كش

 ليعتو هيلع ظفاع (ظفح

 كلهم 0 مهانكلهأو

 مهبانلمفاع ( كلذفنا )
 تاربعوتامالعل(تايآل)
 ةعاطلا ىلع ) رابص لكل (

 ا رو :

 ا ل هلوق

 رفكلا ىف(هوعماذ)هلوقدنظ

 | ( نينمؤلانم ارفالا
 ءوعسا لاق و نينم ٌؤملاةاج

 | ةفئاط اًسرفالا ةيصحملا
| 
| 
0 

| 
 ا

 0 را

 نو وعدت مو و ليذم وللا نع

 :ملوصح |

 ددقلو ف لجو نع هلوق 6 ربص |
 ا ىعب امِمَع هللا ىخر ساسع نال 9 # نينمؤملا نم ا رذالا هوعسأف هه 1 ساتلا

 ْ هدللا نوعبط نذلا نينمُو وم صاخوهىل 5 فو ندلا ل هوعشإ م مال مهلك نيندؤ ءاأ

 ا مماضالو مهني وعال ل ١و هلئاد راظناو 8 رطنلا 0 ان 00 8 هدنق نبال )او هنوصعتالو

 قدص كداطاو هوءدتا الق انظهلاقاعاو ميمو هلاقامز 1 ةلاقملا ةدهتقاو انقسام 0 ا

 ه# كلذىفن 5 1 نامعب دزالاوةماهت م مأ' زجو برس ر ماو ماش 0 نان ىح

 قدص دقلو معنا ىلع 5# ر 1 ,ء © رابص لكل تايآل © ركذاهف
 زوجمو كدهح كك لكم هنظ ٠.ظب قدصوا هنظىف قدصى أ 3 هئظ سلبا مهيلع

5 

 ا نوفوكلا هددشو لولا نم عون هنآل ءدعو قدصو 8-3 هسفط هلا لعفلا ىدعيب نا

 0 ادا 11 يرو سلبا بضح '”ئرقو اقداص هدحووا هنظ ققح ىعع

 أ امهعفرتو مهءاو هعا هلي نيد قدصلا هنظ هل لاق ىءع ففعلاو اقداصهنظ ءدجحو

 ىدوا تاوهشلاىف مهك امهنا فأر نحلل هنظاما' كلذو لادالا لع كففعلاو

 عمسوابضغلاو ةوهشلان م مهيف ب بكر اموا مزعلا فيض مدآ مهابا فأر نع مدآ

 هوعسافإ#زهنيوغالو مهنلضالا لاقف ءامدلا كفسو اهف ثلا هسا ع 7 لمحت أ ةكئالملا نم

 رافكلا ىلا ةفاضالاب مهليلقتو هوعبت.مل نونمؤملامه اقر الا 6 نينمؤملان م اًسرفالا
 | هك مهيلع هلزاكامو ف نوصلخللا رهو نايصءلاىفهوعبتي مل نينمؤملا قرف نم ابرف الاوا |

 ١ نمؤينمإعنلالا و ءاونتسالاو ةسوسولاب ءالشساو طلست يك ناطلس نم لع نيعبتملا ىلع ٍ

 زيقتلوا ءازجلا هيلع بترتي اقلعت كاد انلع قاعتيلالا # كشىف اهنم وهنم ةرخآلاب

 00 هلذلض ر دقن م ككاو ةناعا ردق ند نمو واوا لاخلا نم ندو ا

 ظفاحم ل كفح ”ىش لكى عكا 7 قتال ةتككنيدلصلا مظن ىفوةغلابم هقلع

 دزالا سمو ماشلاب اوةلف ناسغاماذ دالبلاىف اوقرغت مهارق تقىغاملليق قيرفتلالك |

 ةمدملا

 كلذىفنا 9 قارعلاب ةعزخلا قلو ج 5 سوالا د حوهو صاعغنب ورع
 ىلع هتلىأ 6 روكش #8 ىصاعملا نع ىأ 5 رابص لكل © تالالدو اربعل ىأ © تايآآل أ

 لتااذاو ركش ,.طعأذا نمؤملا لدقو ءاهعنلل ركاش ءالبلا ىلع رباص نمؤملا ليقدمتن
 اع ىلع 00 لد سلبا مملع قد

- 

 مدانمو مدعو هاعا طوس ممر كا واع م امس مطلع للسإ ملهنأن تلخال اكو مهف ةنظأم م4 مهيلع

 | نه رعنلالا ف يلع ءايا انطيلست 5 ناطاسنم مسييلع هل قاع انوازع ذرعا
 ع

 عوقولا هع دارأو رفاكلا نم نمؤملازيعو ىرنلى أ # كغ ىناموه نم ةرخآلاب نمؤي

 كيروإ# ب ثلا ملاعهنال هلنَع امولعت ناك اذا رز (ظاا5

 2 لقد ير (ناطاسنم) مدآ ىلع (مهيلع ) اذ ( لذ كامو)باذعالو باسحالبةنجلا نولخدي نيذلاافلأ

 أم ردقالا 7 3 كالاز رحأ ام ةردقم نه

 اير دعا( كروب فزت رسال
 تراملدعب ثعديلاب ع نهؤين | مدقلا فتن اع نم( 2 1

 0 ) ظيفح) مهلاعأ م

00 
 زيكو ىرت

 | بقرىأ # ل كفدح شل اك 8

 اوه سس ن7



 ر ه اظ ىرق) هال هو هانملاو 2 :!!ىفاهلهأ ىلعةعسوتلاب ( اهيفاث ار ىلا ىرفاا وراس نب (مهنيبانلمحو)

 قل ' ىتح مهكل نه نعدعبت 1 ةلب اسال ةرهاظ وأن رظانلا نبيع 5 رهط ف امراقتل صضءب ن هاهضعب ىري ةلص اوتم

 هع راد_ةم ىلع ىرقلاهده 8 اء> ىأ(ريسل ااهيفان ردقو) ماعلا ىلا ا كب رقد امعيسو فال 1 ىهو مهيلع

 مهل انلقو (امف اوريس) ا ًايسةروس ) ماشلا غلب ناىلا 5 1١87 زج ىرخأفف حور.وةيرق ىفرفاسملا لهب
 مهكل ال وا معن 3

 دوا واودب را ماشلا ىرق ىهواهلها ىلع ةعسوتلاب 6 اهيفان ا ىتأاىرقلا نيبو مهنيبانلمجو 9#

 ردقو 98ه ليبسلا ءاخ ال رشا رطل ؟ ارواضءبلاهضعب رهظي ةلصا وتم رهاظ

 4 غاسناىلاةيرقىف ٌئارلا تيببو دب رق ىف ىداغلا لدن ثيح هيريسلا اهيف
 #« نينمآ سم راهنو ليا نرم متئش ىتم 6# اماياوىلايا #8 لاقملاو لاا ناسلب لوقلاةدارا ىلع |[

 ا 0

 اوسعأ مب اك 5 هنايس أ مهل

 (نينمآ 18 ىلا) كلد

 مش أ اهيف رع ٌ اوريسوااهمف كرفسةدم تلاطناونينمآ اوريسواتاقوالا فالت>اباهيف نمالا فاتمال .

 راهنلاب مثش ناول يللا ١١ اورشا هان رافسا نيبدعاب انيراولاقف نمالاالا اهيف نوقلتالاهماياو كراعا ىلايل اهيف |

 فلتخمال اهيف نمالاناف | اولواطتل زوافهماشلا نيبو هنيب لم نادهللا اولأسف ليئارسا ىنبكة يفاعلا اولهو ةمعنلا |
 ىأ تاقو الا فالتخاب | ىرقلا بيرمب هللامهباحاف داوزالا ةوذارنو ل كولا 2 ءارقفلاىلع اهيف !

 ْ ريكا طظفاي دعاب عفرلاب انمر بوقعيو كعب ماشهو ورعوباو ريثك نا ا

 ظ
 م 5 هاذ م - 2

 | اهيرقلىلوالا نم ةسائاارهظتةلصاوتمىا © ةرهاظ ىرقو# ماشلا ىرث ىهو روشلاو

 5 اع 2 مدعو ةيقرتلا ىف اطارفا : هرؤس كميل 0 ئركش ث هنأ ىلع

 4«.نقارما وطني ىلا لعفلادانساو ءادنلا ىلع دعي وادع ام 0 8 نم ةءارق 9 ةثيواد ا

 ايمن بد سانلا دمحم 3 ثن داتا معانات 0 اهباودتعي لو ةيعنلا 7 ثرح

 قيرفتلا ةياغمهانق رفف 96 قزم لكم هانق نحو أس ىدا اوقرش نولوة.ةلثه برعذو

 ءاملابىأ 6 اهيف انكراب ىتلا ىرقلا نيبو مهنيانلعجو و هنائيسب ًافاكيالو هتانسحي ١

 رشلاب 6-0 ةيارش نوتسإ اوك ماشلاىلا نِعلا نه مهرمم ناك لبق اهنه |

 دات حم وجم سو مسح تع كما 8 رج بسم جو نتج < سس يس صح صا

 "قالا ةهرأ مهارق تناك ليقوماش |اىلإ ايس نوع ذاذ لج ىلآ كوداتحم الار
 مهريس انردقىأ#«ريسلا اهيف انردقو ءاشلا ىل انس نةلضج هيت |

 فصن اوراساذافموب فصنردق ىلع حاورلاو ودغلاىف مهربس ناكف ىرقلاهذهنبب
 «اررجا ك3 جاو نملا نيبام نايف نامت[ و ءاه:تاذ ةيراملا فاسد موب

 نوفاكتال ىأ «نينمآ ف مللش تقو ىأىفىأ «امايأوىلالاهيفو اوريس مهلانلقو ىأ ا

 ةيفاعلا ىلع اوريصي ىلو اوءطوةحارلا اومتساو# هما وللا ثطعالو اعو>الواودع |[

 ناك امنان> تناكولا

 ماشلا نيبو اثم لّدخا ىأ انَر .افسأ نيبدعاب ”ىرقو ان رافسأ نيبدعب انير اولاقفإ»

 رافسالا ف بعتلا ودكلااو ءاطو اهمهتش تلا هايد ىه امذعرأ ولاقف

 رثا تاولفو زوافم

 0 اوعى و« ثيداحأ هان 1 2 نا.غطلاور ,طملان ىأ هك ري فلأ اوملظو7 1 ةباحالا

 دالبلا نهددحو ولك ىف 5 مهانق رفعأ#قز 13 : لب هات لموإل مهنأشو كو و مع سمأب نول وب دحا ةهالعا

 يل ا يي

 مهيأ هللا ل كلذ رع امل داوزالا دوزاتو لحاورلا اهنف بك

 ؤ
 ؤ
3 

 نوفاختال نينمآ اهيفاوريس

 اشطءالواعو>الواودع

 0 1 اواطتنا و

 اولاقف) ىلال وامإيأ تدماو

 | ولاق(انر انسان دعاباتير

 نادق ةدسي تناك اهنلاي

 تارامعلا ىف رن وانبب احن ىلع

 باودلاىف

 ةمعنلا اورطب بايسالاو

 دكلا ما ةيفاعلا اولمو

 رو و د

 مهسفنأ) او مااواع (اويظ وز

 كتردممت ب (ثيداحأ ها اء

 سانلا
2 

0 3 

 اةارش م عانق رثو (

 رحاف 89

 نم نوحتو مكي نجح

 (مهنيبانلعج 6 وهلا

 لأ( نيبو) آد لعأ نيب

 (اهنف مل ىلإ 7-5 ىلا (

 تديملاو ىل قم لا ردق ىلع ) ريسا|) ىرقلا ا مق أنار ,دقو) ها ماظ ىرق طا رمدرالا ىنعي رمقلاو ءاملا

 مكبر ةمعناوركشا كلذ دعبءاببنالا مها لاقف صوصالاو شطءلاو عوجلا نم ( نينمآ امايأوىلال) اهنف اورفاس ( اهيفاوريس)
 كرسثلاورفكلاب( مهقئأاو لل و) انريسم ( انرافسا نيبدعاب ) اءراي( انيراولاقف ) ىلوالا ةمعنا ذأ كلم ءاهذخأي الثل
 قرفه ( قزمم لك) نادلبلا ىف مهانقرف(مهان ةزمصول) اه داسعب ن نمل ( ثيداحأ مهاناءسف) كذ ركشاوكرتو



 ديس ءازحومل وقك مالكلاجا ودّزأ 0 نيتتحلدبلا ةيعستو ( نيتتح ) نيتروكذملا ( م هانت دب 0

 ىذرجش لكل بقو كارالا رش طخلاو ىمو عفان ةءارقوهو ففخو لقثب رهلا لكالا(طخ لك أىتاوذ)اهلثم ةئيس
 ا توطو لكالا نولنم ه>ووادوع 0 دنم مظعأ ءافرطلا هيشيرصت لثالا ( لذ_ردسنم ىشثولئاو) كوش

 هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا -ه١4هدز»- فذ طبخ لكأ 4نورسئلاوىناثلاءزجلا) لك أىتاوذهلصأ ناورع
 ١) كا لك الا كور

 | عشب لك عاود لق هناك
 - 58 ناورعىبأ هحوو

 | وهورربلا يدا

 | اضغناك اذا كارالا رم
 (لثالاورب ” ري ىاوذلءةهناكف

 | لعنافوطع»٠ ردسلا ِ
 | لئثالانال طج ىلعال لكأ
 | نسحلا نعو هللكأال

 | اماءرك امنا ردسلا ل

 م . نانا ىف نوكيرنال اولد
 ١ بهولاقو مهضرا برخاو مينا :> ءاملا قرغف هلفسأ نم دسلاسقنف دادنا ىمسا ا (اورغ 55 ا زج كلذ)

 ا رهرفكب شاذ م هانيز ا

 |١ نمامطذخا تبن لك ط مخل اناف عشب رك دخلا ىناوذنيتنح مهيتتحم مهانلدنو

 ظ داكملا مقاو وافاحلا ىدحت طخ لك لك ريدقتلاوهلكوشال ر عش لكواكارالا ل قوةرا

 ْ ٍْ نايمرخلا أرقو»ةفاضالاب طب لكاورعوبا أرقوهناسفطعواالدب هنوكىف هماقمديلا
 لئثالاناف طب ىلعال لكاىلع ناذوطءم# ليلق ردس نم تول 8 لكأ فيفحمب

 / وهوءانجناف ةلقلاب ردسلا فصوو نيتنج ىلع افطع تضلابأ رةوءداركثالو ءافرطلاوع

 | مكملاوةلكاشملل نيتنج لدبلا ةهستو نيتاسبلاىف سرغي كلذلو هلكا بيطيامم قينلا

 أ مملاثعب هلا ىورذا لسرلاب ,مرفكبوا ةمعنل امهنارفكب اور فكاع مهانبز> كلذ وف

 ظ
 أ

 ا

 #«روغكلاالاىزاجن لهو 9 صيصخخللال مظعتلل لوعفملا مدقو مهوب ذكفاي فاس سمع هاك

 ع 0 2 0 0 3
 1 قاسكلاو ةزج اردو 85 رفكلاوا نارفخلا3 خيابلا الا مهب اناعفام لثع ىزاح لهو

 بصنلاب روفكلاو نونلاب ىزاجحت صفحو بوقء#و |

 ا نيب ةجرف ا مدس بر ىذلانا مي اعف نودحتو نوءعزب اهئاوأر

 1 تلقأ تلا ن 1000 هللادارأام نامز ءاجأسلف ةرهاهدنع اوطبرالا نير |
 ْ قير م ىلاعت هتلاد نامز ءاحا هاهدتنع اوعبرالا ن ا لور

 ىنوك (روفكلاالا ىزاحي

 ٌْ ىزاحن لهو ركب ىبأدْيَع

 ١ ثاحاسا 2011 5 ارهلاك لت ن هد ةره ىل 1 6 ريبك ءا 6 6 راؤ نو رك ديا ا_ع

 ٠027| ترفحلو ذملاى تلئاذق انهدنع تناكا ىلأ "ةخرقلاف تاخدف ةرهلا ابنع
 ا ملتقا ىىج هنملخ د و اللخدحو .لسلا ءاحالف كلد 00 هو ليا تعا ا

 ىعي مع ريغ روذكلا الإ

 [ذنف كيم 123 ب لهو

 ةمعنلارفك نمالا ءازالا

 هللابرفك وأ - كشر

 لوو اماع ناكنا 3

 ا مه قو ةيقاعملا عمق

 | الاسس ف ةعاراون عمم فورعم رح“ و اسي نم ىشو م صا ادارملا نكل ةبانالا لسغااىف هقروب عفتل مش وها © ل لق رد_س نم ف هن ظعا 0 ا

 ع ىِقل مصنألاا ١ ايربا راس ناك ك 3 هب عماش مم هولدن ىذلار :دسلا نكيملو ق ينل هركو ا كاهدلاوعوباةءااودو

 لك اوةضواوقرغف له نان مموج نئدو انيق 0 مهلاومأ الع م ءاملا يصاؤو ةدسلا

 ١ كلذدفايس قدايأ اوةرش واس ىذبأ اوهذ نولوش بر ىلا ع الاثم اوراص ىح قع ا

 أ( *« طبخ لكأ ىناوذ نيتتح مىتنحم مهانلدبو لي مرعلا ليس مهيلع انلسراف ىلاعت هلوق |

 نكعال ىتح ةرارملا نمامعط ذخأأ تبن لك ليقو ريزيلا هركثو كارالار عش وهلبق

 ْ أ شايمشخلا ةروص ىلع عبضلا ةوسف هل ل لاه را 6 وه لك ىو طخ وهف هلك 1
 ا

5 . 3 1 

 ا هناالا ءانرالا هيشب رص ل و ءافرطلا و هه لدق 0 كر رح

ْ 
| 

 | كلذو» ىلاعتهلوقوهو مهلاعابر لا رش نم هللا هريصف رمش ا ريخ نمموقلا رش ناكلق ظ ىسعنبب ىتلاةرتفلا ىفاوناك

 ١ 3 روفكلاالا ىزاحي لهوإل م م رثك ءآَذ تح 0 كلذ ىا#ياور فك اع مهانبز 3 ْ مالسلا امهيلعدحمو

 | ىزحي ىزاجتالو ىزحي نمؤملا لبق همعن ىف هللروفل' اا 0 8 كب ( مهيتنحي مهانلدبو ) ءاملا

 16 هتاتسحم ) رحشنم ( ليلق ردسنم ىشو ) ءافرط ( لثآو زهلازأط رع ( طق لكاقا 00- اتكله نيتللا

 لهو ) هتمعنبوهللاب (اورفك اع ) مهانبقاعمهل ةبوقع مباصأ ىذلا ىأ ( ,مهان زج كلذ )كولا ريثك رقلا ليلق

 . هرملا ا(روذكلاالا)بةاءن( ىزاحت



 ةياكح 4 هلاوركشاو مكبر قزرنم اولك ف هلاعث نعو 0 نيع نع مهنه لحر

 ةيبطةدلب © كلذمهل لاش ناب ءاقحا اوناك ماب ةلالدوا لالا ناسلوا مهيب“ مهل لاقامل

 مكقزر اهيف ىتلا ةدلبلا هذهىا ركشلا بحوم ىلع ةلالدال فانثتسا :# روفغ برو

 لكلا ”ىرقو» هركشي نم تاطرف روفغبر عركش بلطو مكقزر ىذلا مكبرو ةببطةدلب
 «اوضرءاذؤهةماهالو ةهاعاهيف نكي ملاهببطاو دالبلا بصخا تناكليقحدملا ىلع بصنلاب

 لجرلا مرعنم بعصلا ىا مرعلا مالا ليس 6# مرعل اليس مهيلع انلسراذ قو ركشلا نع
 ليسلاه يلا فاضا ذرلاوا ديدُشلا رطملاوا بعصو هقلخ سرشاذا مىعو مراع وهف

 رادقم ىلءاقثهيف تكرتورجمتلاءامدب تنقحف سدقلب مها تبرض !ركس مهيلع بقت هنال |
 ةموكرملا ةراحْلاىهو ةمرع مجدنا ىلع اركس تدقع ىتلا ةانسملاوا هيلا نوجاتحام
 مالسااو ةالصلا امهيلع دهكو ىسيع نيب كلذ ناكو هليقنه لبسلا ءاحداو مسا لدقو |

 عازونا نه لتكملا قتمف نيتنلس اي رو اهدار لغ اهلتكم لمح لا 6 ل
 ةمعنلا نم مكقز رام ىلعىأ 4 هلاوركشاو ف ايشاهد سناريغ نمدكاوفلا |

 لقو ةخسب تسيل ةعسف ةيبط ةدلب أيس ىهو برام ضر أ ىا## ةبيطةدلب ©هتعاطب اواعو |

 لجرلاناكو برقءالو ةيحالو ثوغربالو بابذالو ةضوعب ممدلب ىف ىرب نكيمل ْ
 لاق #* روفغ برو  ءاوهلابيرط نه لمقلا توهف لمقلا هبايث ىفو مدل رع |

 ل->حوْنع هأوق 0 نارؤفع تر مكقزرام ىلع ءركشنإ مكبدو ىا بهو

 مهوركذو ىلاعت هللاىلا مهوعدفابنسثعةئالث ملا هللا ل سرأب هولاق «اوض عال |
 مكبرل اولوقف ةمعز انيلع هلل فرعنام اولاقو مهوبذكف هباقع مهورذنأو ,ملع همعن |
 4 مرعلا ليس مهيلع اناسراف © مهضاىعا كلذف عاطتسا نا انع ةمعتلا هذه سيحلف أ
 مرعلا ل يقو ءاش ثيح نم مهيلع ىلاعتدللا هلسرأر جأءام ناكلبق قاطيال ىذلامرعلا |!

 ناك امهريغوبهوو سابع نبالاق ىداولا مرعلا ليقو ءاملا سيم ىذلا ركسلا

 ءاملاىلا او>اتحااذا انوي مهراهلا ةدعىلع احر رشع ىتاامف تاعجوةمدخةكرب ||

 ةلبقملاةنسلانم ءاملا بوثب ىتح ءاملا دفنبالف لفسالا ثلاثا نهمث ىناثلان م مث ىلعالا |

 اذر> مهيلع هللا طاساو رفكو اوغط امافةدم اهدعباوقبف كلذ ىلع مهنيب هعستت تناكف ا

 نيتنبلا رامث نم ىأ 46 مكبر قزرنم 9 اولك مهل لبق ىأ * اولك 9 ناتنجلا هب

 ا مهداوب تارعاف م6داو ءام ىلع نولحق اوناك مما كلذو سدقاب هش دس مهل

 [| . 3 5 .٠ . 4 07 5 207 2 .٠
 ١ هلود تلو ضءب قوق اهضعب باو أ ةثالث مهل تاء>ونياي+آ1نيراقلاو رعدلاندسف

 ١ بابلانمنوقسي اوناكف ةكربلا ىلاءؤامىرجل متفف ىلعالا بابلابتسمافدسلاءارو نم |

١ 

| 

 لك ناتس كا ةسعاعلا دالمل ا نيتاسب نوكت ام ٌةدح اوةنحجا- مناك اهماضتوامراققتىف نيتعابلا نم ةدحاو لكو اهلا

 مهل لاقامل وأ مهيلا قوتوعملا هللا 5 مهل لاقامة ياكح (هلا 1 وركب رقزر نماولك )هلاعثو هنكسم نيع نع ممم لج 11

 (اسروس )كل مهسمااملو كلذمها هك ١66 ريتح لاقي نابءاقحأ مه والا ناكل
 0 تلؤ[ى[«ه ا ش2 2 ا اا_لال6؟ 97 9 ”؟“ي22737ا797ت؟ ٍ؟؟بإتب7ب9بب؟©بو 070 707227 ت7بت7ت7مالاا#ط

 بروةيطةدلب)هلوقهوعبتا
 1 هدا ىأ( روفع
 ةببط ةدلب مكقزراهيفىقلا

 بالطو مكقزرىذلا مكبرو

 نش روفع تر مركش

 تناكسايعنءا لاق ءركدش

 نم محءارف ثال؟ىلع ابس
 هذان أتلف و تادسم |

 اههاو ىلعو ةارملا جرت

 'لتعيف رمعشلا كلت نيب
 هيف طقاس امم لتكملا

 اهمق سيل اهييطورقلا نم

 ثوعربالو بابذالو ضوعب

 رع نم وةيحالو برقعالو
 هلق توع ءابرغلا نم اهب

 مهون ذكف مهئايبنأ وعدنع

 ةم#“ انملع هللفرءناماولاقو

 (مرعلا ليس مهياعانلسراف)
 مرعلاوأديدشلا رطملا ىأ
 >رااوعوأ ىداولا مسا

 ركسلامهيلع بقن ىذا

 مهيلع هتلاطل_س اونطامل
 هلفسأ نم هيقئفذرحلا

 قزرنماولك ) ءايبنالا مهل

 2 مكبر لضف نم ) مكبر

 (هلاوركشاو) مءنلاوراقلا

 هده(ةبط ةدأب زديحوتلاب

 برو)ةعسإ تسل ةيبطةدإب

 ( مرعلا ليس مهيلع )انطلس (انلسرأف ) كلذب اوركسي ملول سرلاةباحاوناعالا نع ( اوضعأف )بانو هءنمآ نمل( روفق |

 هق ناكو رحنا ىداو هللاش نعلاىداو مرعلاو كلذ ريعو ميعنلاو تويبااونيتاسبلا نم مهل ناكام كلحأف ىداولا ليس 0

 كاذب مهكله أو ةانسملا كلتمتلا مداهف ضع نم لئسأ أهضعإ باوبأ ةثالث اهل ناكو كلذ ىداولاقف ءاملا نوسحن 3



 سدقملاتيب ءانادتاو د 1 ىف هو رمح ف دعا 5 نو ا ردا ) ةرشعث الث نءاودو كلم

 و 5 نم نيضه عبرال

 ءاح نودررفأ نأ ىور

 ابر اءاطظاسرك اس

 اهارسكف هقاس نادسالا
 ونديناهدعب دح ار سحي لف

 فرصل!( سل ناكدقل) هنم
 وبأ همدعبو ىملا ليواتب
 ىف) هليبقلا ليوان ورع

 ملكسم صفحو ةزج( مم

 عمضو» وهو فاخو ىلع

 مهدلب وهو مهانكس

 اهيؤنيوقماوناكىتلا هضرأو

 دحاو لكن كسموأ نعلاب

 007 م-هريغ م

 مسا ( ةال))

 1 1 نملد ,(ناتتج)

 . ريدش ف وذعأدت مهري

 ىنءمو نامح 5 لا

 1 امهلهأ نأ ةيأ امج 2

 موماسهللا ركش ن ار

 ١ 0 واوربتعيلةمعتلا هللا
 اونا ام ىلا ايدو

 معنلاطغو رفكلا نمديلع

 هيفاغ ع اتلا امهلعح 1

 هناسحاو هللا ةردق ىلعةلاد

 نيعنع)ءركش بوجوو
 نيتع اج دارأ ( لاعشو

 نع ةعاج نيتاسبلا نم
 نع ئرخ او مهدلب نيع

 كلذ كعب ا

 ا 06 ب 8 0

 مناف منك اس

 (ناتنح )ةمالع ( ةبآ )

 نيع ( نيءنع 200 ران امسي

 7 ش و لاقتاسب رفع ةثالث ىلإ 1 ني 1 ةيرق ةرششع ثالث ناكو-قيرطلا لامث ( لامثو ) قيرطلا

 ذأ 100 هزيح 1 "أو قلل تركوا رح ْن أ لات

 سدقملا تدب سسأ دواد نا كلذو ب اذعلاىؤ اوثنلام سغاا ن 1 اوناكول نحلا

 يوتا را

 نايلسولا هبىصوف هماع لي قدواد تافمالسااو ةالصااديلع ىسوه طاطسف عطوه ىف

 هوتيل هنوم يلع ىمجينا داراف هباعاف هلحا اندذادعب مث لف هدف نا لمعتساو

 ضبقفهاصع سا لح ماقف 55 سيل يار رش هيلع اونف مهاعدق

 اوداراو هنعاوممث مثرخ ةّض رالا اهماك | ىتح كيذك قبف اع اع تت وهو هحور

 اوس ارادقم ةلماو امو تلك او اصعلا ىلع ةضرالااوعضوف هدوم تقو اوف رعي كل

 نبا وهو كلمو ةدكرم نيسجو اد هرع ناكو ةنساكتم تامدق هودحوو كلذ ىلع

 ناكدقل 00 كلم نم نيضم عبرال سدقألا تدب ةراع اد-:ءاو ةنس ةرشع ثالث

 ردك نبا هنع فرصلا عنمو ناطخ نب برع 0 بجحش 0س 7 الار 03 ع

 نيبنيب هحرخااهلعلوافلا هنزمه بلق ريثك ؟ نءانعو ةيبقلا مس اراص هنال ورع باو

 اهل لاش نا ىهو مهانكس عضاومىف «ممكاسىفو 3 بحوامك ىوار رلا هدؤي 2

 قالا جفلاو دا رفالاب صفقحو 8 نمسا رثو» ثَف الث ةريسم ءاعاص نيبو امي 5

 از كا 4 3 عا اطملاو دجعسملا# سايقلا نه دشام ىلع الج رسكلاب
 نحلل زا ةيجلا ا :رم ءاشيام ىلع رداق هناو راتخْملا عناصلا دوجو ىلع

 لدب# ناتنح # ناهلسو دواد ىتصقىف اك قبا_سلا ناهربال ةدضاعم 'ىسملاو

 ناتعاج دارملاو حدملا لع بصناابئرقو»ناتنح ةيآآلا هريدقتو فوذحمربخوا ةيآ نم

 ةدحاو لكملاهشنع ةعاجو هدلب نيع نع ةعاج # لاعشو نيع نع 8 نيتاسبلانم
 لكاناتسب وا ةدحاوةنح اهن كاهشاضتو اهبراقتىف اهنم

 هنونظيو تموهو ناهلسل نب رسم ءاقشااو بعتلا ىف اوثباامبيفلا نواعي اوناكولنا
 2 اوناك منال بيغلا نولعب المنان لعب نأ كلذ نات ا ا

 ارتاكمجال بيغاا نولعيالمما سنالل كك و نا - رهظدهنا دي آلا ىنممىف ليقو

 ةنس ةرشع ثالثنءا وهو كله نايلس نأ 3 راتلال هأ ركذ كلذ نذالا لعاوهبشدق

 كلم نم هنرصم نس عبرال سدقملا تدب ايو عر ةلس نيم رأ ةدم كلملاىفقبو

 هي ةيآ مهنكسم ىف أبسل ناكدقل ف لجو زعدلوق ه6 نيسخو ثالث ناوهو ىنوتو

 ضر نام هللالوسراي لح ر لاق ل 0اس ل + ال لاق ىدارملا يسم نب و نكنع

 ةتس مهن رد هيلا ةرشعدلو ل>ر هتكلوةأساالو ضراب سيل ل اا ةأرماوأ

 اونمام/نيذلاامأو ةلماعو ناسغو ماذجو 1 مف |ومءاشت نيذلااماف ة ة مهنم مءاشتو

 راما امو هللالوسراي لجر لاقف راغاو محذمو ةدنكو ريجو نودرعشالاو دزالاف
 بي سع ن :.سدح» ثيادح لأقو 5 ةدايز 0 ىدم ز تأ | هحر 1 ةليحنو عج مهم نيذلا ل لاو

 5 نعلا ضررا 00 اع ى كم ناط# نب بر رعإ نب ثا نءاوهأب مالت رق

  لاعش و ني م :نعو# ن ءاناتسب ىأ# ناتن> قه ىلاغت ل لاعفذيب .الارسف مثير ,ردقوا:ادحو ىلع

 تطأ سأدقداو مهأناك ل مو هلاش وامهانأ نم نيع نءعليقودلامو ىداو !انيعنعمأ

  2ةلالدىأ ١ امم



 هز ردع ىرب نم لةوركشلالعركشي 0 واهلك ةلاوحأ ىلع ركشين» ع هللا حز سايعنبان ءو اند 4

 الا تاءاساان م ةعاس 1 16 ف دا 0 اهئلاو لَم الا تاعاش ح هنا مالسلا هيلعد وأد نع كح و 1ك

 ) مهلدام)ن ذا 0 0 ا.سةرو هس (توملا هيلع انيضق هه ١ ه؟ 0-1 ا!ف)ىلصي مث 0 اق دواد لآ م نا 1

 ىلع) دوادلا ونلاى ١ حك 00
 | هقرفوت :”نالدتح رك كلذومو هتاقواز ها 0 داك هيله ركشلا ءادا لع

 لاقت ةسود رهو ةضرالا || نع هزمت ىرب نه روكشلا لق كلذلو ةياهن ىلا الرخآ اركش دست, ةمحنا ركشألا ىأ(ضرالا ةيادالا هوم 5 : 1
 اهلعف ضرالاو ةفرساول ندا لدام © هنود ىلع ميلدام وذ نايثس :ىلعىا 3 توملاهيلع ائيضق الع وو ركتلا 1 ا ١ 1 8 هر[ عاس 2 ١

 ءارلا متفب ىرقو اهلعف ىلا تفيضا ةضرالا ىا # ضرالا ةبادالا 2 هلآ لبقو |

 تك لئماضرا تضرافاضرا ةيشقنا ةضرالا طرأ لاش املعو نمةشلنا رات وها 1 1

 اذا ريعبلا تا 0 0 ا عع 7 2 0 0 ؟لكك] تلات ةلكأ ناتشسالا حداوقلا ا

 ذا سائق ريع ىلع افددو ايلق ةزمملا فيقلو ملا مب ”ىرق ةوء«ا,يدرطتابمالا هتدرط |[

 كل ا ةنءاس“ "ل ا ةءاضيك ةلاءقم لع هتءاستمو نيب نيبام>ارخا سانقلا

 تضرأ لاق هبلاتفضاف |
 )1 اا اضرأ ةيضخاا)
 ( هنأ دله لك ات)ةضرالا ا

 هلال ةأسنم ىعست اصعلاو |
 هتاسنهو درطي ىأامأس |
 ور ,عونأو ىذه ب ا

 نايلس طق_س (رخال
 | © نما تنيبتر خالق 99 ةسقو ةسق فاك نانا هنفو نموقلا ةأنس نم افتشه ءاضع
 | * نيبملاباذملاىفاوثبلام بيغلا نولي اوناكول نا ف مهياعسعالا سابتلا دب نا تلع

 نجلا ا ا هدعب اويلي مف عقو اًثيحهنوماولعلنوعزباكبيغلا نولعياووناكول مهنا
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 :ذا ىأ# ةرفغم وا كئاوأتاحلاعلااواعواونمآ ن يذلا ىزلوؤب ظوفحملا والا ىف ىأ
 2550 ءأوان :انآ ىفاوعس نرذلاو» ةنخلا ىندي## حركق ةزروإا

٠ 

 "ا '
 001 وأن انلوستم
 بيا ( ةنغبرعإال )

 نزو (ةرذلاقثم) هللانع ]
/ 

 ع ا رد ا

 ا نامص | 0 اهحاومذاس ن هللا 0 ىنم ؤم ىنءي# !ءلاا و وان دلاىرب

 نءدنا ىندي## قللاوهش نأ رقلا ىنمي# كين .١ !لزنا ىذل 9و !سوهدلع هللا لص ىنثلا ا

 .٠ هالو 0 .٠ 3

  0وقم بادعلا ءعوسرب 2-1 رلال ة# ملأ ع 0 رهان دعب مي كن واط ولا
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 ءارتلا ةلمنلا ىهو هل 1

 الو تاومسلاىف ):ريغصلا أ
 وللا ف انودكم( نامه باك ؟قالا) كلذ 0 اهنا( رك الو كلذ نم 0 فذخا (رغضاالو ) دايعلال !اعأنم ('نّءرالاو

 تاريذلا ( تاحلاصلااولعو ) نآرقلاو مالسلاهلع دمع ( اونهآنيذلا ) ىزح كل (ىز )يطل

 (انتإآ ىف ( انك اوعس نيذلاو رة ادا عل قرر :دلا ىف ممونذل (ةرفخم مها كنلو وأ ) معد نيبو مهنا
 باذع ) ملأ ز>ر رند با دع ماك اء دارا اذع“ نينتاشا زا زحاوم راد ةااواسو 3 داع هللا ىلص 0 "انا 1

 كبر نمكيلا لزنأىذلا له اهم و مالس نب هللادبعةاروتااب ملا اوطعأ (زبا ترا ليقول ل( ىريو ) عيحو
 نا رقلا ا قااوه



 || ع بفهذاىذلا هةر هدعو انودص ىذلا هتيدلا مهاوش ميظعلا رد>الا ند اولاناع اذداتو معتلاب ارورس ةنكلا

 / طلامولهدم < نمريعم ( ريبللا ) ضرالاو ءامكاىفام ريبدت ( مكحلاوهو )

 عاون و راطمالا نم(ءامسلانملزنيامو) ْنداعملاره اوجوتابنلا نم(اهنه جرخامو) نئافدلاو ثاومالا نم(ضرالاىف)
 لازتاب ( مح رلاوه»و ١ 53005 0 ذب ملا نداب ءاادعصي (اهف جر ,ءبامو) تاكرباا

 ع نقد را امل ) روفغاا) هباانو>اتحام

 0 2 كاوتسلاو د قلص ثعلاو ركم ىأ 14 نورشعلاوىناثلا ع ا م (اور قم نيذلا لاقو)

 امبج وأ (ىلب لق)ةعاسلا
 سلا ل اعن[م لادم

 :رو)امئاتناالارم الا

 وهاع اذك ب يا مث

 ددشتااوديكوتلاىفةياغا ١

 ١ نعهللابنيعل ايديك و تلاوهو

 | ىمسقلا ديكو تلادهأ !ملجو

 فاصولا نم هب مسقملا عيتأاع

 ةمظعنال(بيغلاماع)هلوش

 ةوش نذؤت هب مسقألال اح

 هنا ةدشب !وهيلعمسقألال اح

 أ دابغتسالاةازن مع : هيالهماقتساو

 دهشتسملاناكالكو سمالا ىلع

 ةداهشلا تناك ةلزيم عفرادد

 دهجشلاو دك اراك

 ناكامل وح 5 وت ًأاهيلع

 بو. اريهاشم نهةعاسلاامايق

 ناك ةفخلا ىف اهلخداو

 || بغل ا عىل > رباع فصولا
 ا ا -

 وهللا لس ىلع 010 قي لتو ثعنا و 06 هانعف 0 ةعاسلا 3
 ىدمدغلا 0 0

 ةغلاملا ىلع ىلع وةزج سغلا

 ا ( مكحلاوهو) ةنملاقف

 جرامو ( د دكلاو تاوهالاو هاملاوراطمالا نم / ضيالاق ١ لخدام

 . رلاو راطمالا نم ( 1[ لزييامو ) ىوملاو انونكلاو ءاملا نمو

 ةغاا )نينمّوماب ( ميحرلاوهو )دابلا ناوندب ةظفحلاوةكتالملانم ايلا

 5 ) ةعاسلاماق( ةعاسلا

 رسدأ و كل 3

 ((ىياتم

 0 رقت وقلب كدا و عيبسفلا| ن هودي 0و لا 1 0 َح ًالاىفأ

1 / 

 تاكربلاعا ةالددلاف تاور ,تذ نهى |نم لزتيامو ف اوشبباذ ١ تاومالاو أ

 أ 6# روفخ !١ رلاوهوإل داب عل الا عاوذهكت للا نمءاعسلا| قىا أ «اهفج ص رعبامو درا اللا

4 
: | 

 ان انال ١ ورغأ ؟نيذدلالاقوؤ# 0 رم ملغ بح وام ءا ءاذأ قف نبط رقعحالى |

 رشا ا

 ما و )0( حام! ١ مهلاعايو ودقلحت ملعلا ( ريمالا 7 هولغدسالوأ رى أ ا 0 مر

 1 هك ام) هن اتسم( )ضرعءلاوءازذ

 نم | هنأ ىلع ل ادن اع فص ل ناف قلطملا ىلع ددقملا تفظَع اذه ى

 نوكتدق ةيومندلا منلا ناذ صاصتخالل ةيصلا مدقنو امدبجلا دق ةيوندا معنلاب أ

 ىذلا *« مكمل اوهو #9 ةرخآلا من كلذكالو اهلجال دبلا قهس نم ةطساوب

 ثيغااك 6 ضرالاىف جلئام ملعب #8 ءايشالا نطاوب ه# ريدكلا ف نيرادلا روما - ْ

  اهنم جرختامو # تاومالاو نئافدلاو زونكلاكو رخآىف علو عطوم ىف دف ْ
 بتكلاوةكئالمللاك# ءامسلانم لزنيامو © نويءلا ءاموتازلفلاو تابنلاو ناو.اك

 دابعلا لاعاو ةكئالملاكه# اذ جرعيامو ف قعاوصلاو ءادنالاو قازرالاو ريداقملاو |

 ىفوااهمرثك عم هتمعن ركشىف نيطر إل 3 روفغغلا 2 رلاوهو # ةنخدالاو ةرخنالاو | أ

 مهمالكل در ,هك لب اء ا ءاطيتساوا اهئمحل اراكنا # ةعاسلا اننا .لق ِ هندعو

 أ

 ال اورفك ندلالاق قو 0 0 ةتافلا م 51 قباود ن "فدل مه دحدلا ظ

 اررقم مسقلاب 0 هءاحيال ر مركت 4 بغا 1 مكيتأل ىبرو ز» هوفنامل تابثاو ْ

 ةزج 1 رق وة لسع ريع صام. ىل 1ع طاجلا قنو ةناكمأ ررقب ت تافصب هب مسقملا فصول ا

 ريد 1 ىلع مفرلاب بيغا|ملاع سور 0 ءاو 0 ةعااش 5 0 لاو ١ ل

 د لد 0 .الارعن ىل اع 0 وهف اسدلا عنىل اع دودج ا هنا اهكش نم اهلك نير ,ادلا

0 

 مكمل
 ف ,الاىف

 نداكلاو فو 57 ورعشلاو ثانثاا

 حطام ف نوكيامو ناك ام لكب ىأ ا 5 ادلارومأ كح ًاىذلاىأ

 انمىأ#ا ه2 كر ,تامو ل“ ت اومالاوزوتكلاورطملا هع

 0 يك ءاعسلا
 | 4 ان

 4 مكي أتل ى

2 

 ىثدلع توفبال ىأ © بيغلا ملاع## ةعاسلا ىنعي ع -
 تو

 8 0 اك اذاو تايفلعا نم
 هم 00 ام

1 
<2 

.1 

 ا نم صر ,الان 0 ا كك

 د_ىءعاماع و ( اهيف جري امو و) كلذ دربيعو قزر

 ةكمراقك ( اور ,فك نذل لاقو ) ب تأاننأ ( رو

 ةعاسلا مانق ةعاسلا ( مكيبأتل) ه تفط مسق ى أ
 فدذ ىف اب زدعإب دل(

 كلذ معي دابعلانع باغام ( بيغلا ماع )



 ل 2 5 2(

 ريظنأت ره ان كاع نال ليلعتلل ) تاكرتذلاو نك داو تاقئانملاو نيقفانملا هت هلا 3

 ةعالاأر 5 و ) تانهؤااونيئمؤملا ىلعهللابوتو | راج لا د

 أمعد] تاقفانملاو نسال هللا 0 هام ود رسكو اهليدعتتفلكتلا دوضقم مظعمو |
 ْ ثيل لهل 0 4 تالا و وا بوتيو تال نك كلاوأ

1( . 

 تكس

 ١ روف ناك لق تطرق 11 0 موك 3 0

 ١ ةروسارق ن و2 مال الا و ةذ اصلا هيلع لاق * مهماعاط ىلع زوفلاب بائاو مت مم اطرو ىلع بان

 ريقلا ب ادع نم نامالا ىطعا هئيعأ تكلا هلهأ اهلعو كازدكلا

- > 1 

  1-0اهوا نذلالاقو الا ليو 3 انسةراوس 0

 مد ةيآ نوسحخو عبرا اهاو ةيآلا لم

 : مج لا ارا انام 4

  0دااىفدحخلا هإذ ةمعنو اةلاح 3 ضوالاىق امو تاوعتلاق ام هل ىذلا هلل ل _-

 اضيا ةرخآلا ىفام نال :# ةرخ آلاىف دجلاهلو 8 هتممن ماك لعو ةتردق ل

 مندتالو كنثعا نما ةنامالادأ لسوهيلعدتلا لص يتلا
 0 اققانملاو نيقفانملا هللا بدعيل 2 ىلاعت هلوق و تن لع نسح ثيدح لاقو ش

 ١ ىذمرتااودوادوبأدحرخ أك ناخن
 ١ نيك رسدملاو

 ىاو# تانمؤملاو نينم لاى !ءدتلا بوت ووو دهمل|اوضقنوةنامالا| وناخاعب ىأ# تاكرسشملاو
 هظيل ةنامالااننط ىع لّقوةنامالانماودأاع مهجرتو مهيد

 | | ريصق هنم لصح ناةرفغملاو 550 وعل ئاهيلعب اوف نع ؤملاناعا رهظي وهللا امد ءبف

 َُك كلاذلزرشو ؟فانمأ قاش

 هنأ د رارخاو كا 3 طعاهللا و ِ ا راروفعهللا ناكو 2 تاعاطلا ضءب ىف

 2ث
 م اف رح رشع انثاو 1 5

 م رمح هلل م جم

 نية لك 1 ل وم-لا فام ىذلاهتدجلا» ليخو نعدلوقا#,
 م هل ءدلال او 0 فصو هك م و اهلحأ 'رمةملع سو دمحم ماب قيقحلاو هَ

 ا عناان الاس قدا وهاكم 0 ّ رح

 نرد نوت درو ةيتطوأ ا 0

 000 قع :

 هللا

 كلا ىف دل اهل اهلو إما قلخ اكلم ىأض رالا ىف وامتا وعلا ىف

 م هربع ىلع بوت وذ امالا لماح هللا تدع ةروهشملا ىءدو فلا بوخو ”ئدتسو لماذا 6 أ

 1 - 0 ع . |0" 1 .٠
 .ةشالا بيدعت ىلا يمالا لاف ناسنالااهلج ىأ ةبقاعللو ارداثلا باد_ءنءاعؤب ناكىتاولا كلل

 ه4 اه ودح م قفوملا هللا قسما هج ©١5١5 ]هه ءدابعب (اهح ر)ني.ئاتلل(اروفغمتلا

 هنن رص خ> كالوق قى فدانا

 : داق 0 لما مق 0 رلاب هللا ب وق ن

 هناآل 1 3

 0080 و 00 و عا

 «ك مي- رلانجرلا هلا مسي 3 1 ا ا
 لع ىر ان (دخلا)

 . ا كي كد ع ٍءيفدوهعملا

 ملا ءءء

 4ع قرد ل دو-<

 1 .٠

 دياغا لكل هلفىا ةساإلا

 مالي ( هلل ] قاقحمسالا
 كا | كلا لا

 نقذكا ق دك ِك 2

 ا 1 م
 هكلداع ناكةال_صا دا

1 38 

 اله ارمملالر_لا كلام

 ايفا وصلا فان ىذلا) 000 ها

 اكلمو اًتاَخ ( ضرالاىف

 دم نابأةءقح ناكفارهتو

3 
 هلو) ارهحو ءدوح أ ه نذل

 | داق ها وهاك (ةرخ الإ

 ىل وا نمنع ر دل قوعنااذا

1 
 نالبدحا وان د | نان

 مدع الو وفل 000 مدلا
 ِء

 لها دم اعاو ف.لك 9-7

 ) نرفانلا هللابذعبل )

 ةناعلالا ءدآ

 ّىىل
: | 1 
 نيةفان 00 هللا بدعم

 ل هللا ثدي

 ( تاقفانملاو ) لاحرل
 ( نيكرشملاو) ءاسثلا نم

 (تاكر مثملا 0 )لاعرلات 2

 ءره رمد
 ل ف 1

5-5 1 1 

 ىل (هللابوتنو) ةنامالا مدآ لبق ثدح مدآ باص ىفئاوناك ( لم ١5 اخ” واق رد ادا مهكر تب ءاسذلا نه

 هللاناكو هذ امالا راص# ١ 00 اوكي اع ءاسلا نم تاض ذل 1 ا | نهم نيصل#لا( نين ا )تابوت

 4 اناهلكوةبآ نوسبو عب 1 اهابأ 1 راسل 1 ىلا 5 م 1 نم وااب(ام مح رز مهم بانن زل اروفع

 ىقسا ءنا ءمدانساب وا# رسل رلا للا مسب سه اورد ا ”اكخ تول ناو دالط نواك ذاثو

 06 الا ةأم و قالا نأ( 5 كاقامدإ ىذلا ( هودمد ها> ىلا عنص 0 هتاركشلا لوش ( هتلدجلا )ىلاعت هلو

 ةنحلا له ا ىلع ) ةرذآلاو ( ةنملا ) ديلا هو )قا نم

 احر
 1+ نيكل



 ( نورشعلاو ىناثلاءزجلا )

 1 لقو ريصقتلاو ةناخلا ةلاهدلاو مللفلا وذنم 0 9

 ْ تقلاخو ةضب رد ترق اب 1ك قو اهف ه اهمف ف مز اك مأر ال مدع قلخ الل ىلاعت كا

 ”لاعال انتقاخام لع تار عدم ْن 2 ناقف 806 1 اراؤ اهف ىءاطا 0 ةنخلا |

 'امولظ ناكوهلمش كلذ لثم هملع ضرع مدآ قلخاملو اياقءالو اباون ىنتبنالو ةضرق

 0 فيلكلا والةعلاةنامالاب دارملال |ءاو هتبتاع ةماخ وهال وهج اماع قشيام هلم: هسفنل

 ا رع ىذلا ىيبطلا ءايالا ٠ نم مابايو ان 1 ىلإ ةفاضالاب | ضر راشعا نهيلع اهض رعءاو أ

 الوهج امو لطظ هنولو 4 اهلءدادعتساو هتيلباق ناسنالا لمحو دانس الا ةيلباقاا مدع

 ناد هيلع لمكل ةلع ن 5 ذل رمد اذه ىلع و ةيوهشلاو وةسصعل ا وقلا نم هيلع لع ال

 , دحلا ةزواعو ىدعتا نع ملاذ ًهاح نيتوقلا ىلع انعهم نوكينا لقعلا اوف ن

 نكعاع انام د1 هدع ءايالا ل ا

 ىصءني>امولظ ل -.ةوذنامالان :.هلمحتاموهنر :سايال وهحهسفنا امولظ ناكدنا ساما 1 نم هللا قاخام مظعا ىلع

 هلج ىباف ءاوقاو مارحالا

 8 تاوعتلا نمتتا ىلاهتهللاناوهورخ تح ألاوق 38 لإ ريسفل ىف لق وامازصب 1 ملو 8 واج لع وابن ا قفشاو

 ىهماظعلاءارجالا قد ىفةنامالاف اق يش لعددالوأ ومدآ نمنثا و + لينال طرأ 3

 ةنامالااماواهيف ن< ملوةنامالا نيداىأاه ْ لمح نانيب انهلوقوهلن :,ةلخاملةعاطلاو عو مقالا

 12 ؛ ملم ةنامالا لج ثيحالوهجامولظ لق وقنامالادل رف باقعلاامىردبال ىأأل وهج هدر

000 
 , | مفر ملمثةنامالا لج ثيح

 اهدق هنامكب نا مئاهنمضو

 ىريثكمالكلا نماذهوحنو

 ١ نآرقلاءاحامو برعلا ناسل

 4-5 لصف جم 11 كلذ نم مهسلاسا ىلع اللا

 باس رت هيلعدللا لص هللا وسر راح ةدح لاق 5 نامعلا نة دح ع م 6 ىرزةنامالا . بهذ نبا شلل ليقوا مما وق

 اولعثنأ رقلا لزن " ثلاحرلا بولقر رذج ىفتازنةنامالا نان دحر ًآلارظتناانا اوامهدحأ ١ ىنماللاوج وعلا ىوسألاقل
 لا لحرلا مان لاقفةنامالا عفر 3 نءاشدح مثةنسلان ..ماولعو نا رقلا نه 1 ير يحك 7 <

 امو "د وقفا لاق لصف
 لوفششال وسر

 اهفناخ ىأناسنالااهلجوهلوقو « شئئارفلا,مايقلاو ةعاطلا نم ركذام ىهفمدآ بق
 اهيءاناخوةنامالا الح قفانملاورئاك اوه ناسن الا لاق هنا نسحلانع 0 لوقلا 0

 ىلوالاوهو فاسلا لوةوهلوالالوقلا

 للا لشاهرثأ ل ظرف هبلق نمةنامالا ضيقتفةمونلا لجرلا ماني م تكولا لئماهرثأ لظفهبلق .
 هلحر لاي رعبا 0 ىثدف ف سدل وار يتنم هارت طقنذ كلح ر ىلع هت ر> د 00

 لاقي ىتحانيمأ الجرن رالف ى , قنا لاش ىح ةنامالاى دو 50-2 9 النوعيات سائلا مص

 نامز لع أدقلو ناعان 1 رخ نمةبح لاقثمدبلق ةاموهلقع أ امدفرظًامدلخ ا ام ل> رلل
 هيعاس ىلعةندريلايدورمو أ امئارصن ناكنل وهني د ىلع هندريلاملسمن ءكنل تعياب مكي لاا
 رذح لاحرلا ب واةرذج ىفةنامالا تازئهلوقءان الفوان ال افالا ركتم عيا التنك اقمولاامأو ١

 | لسسلارئانتدلجلاظلع لجل وةنوأ ريق نمو كاىةطقتلاكريسلارثالا تكول اؤهلصأ ىلا

 نع( ىثهيفسيلو حنتنملاربتمملاو ثيدحلا» يللا قدي قتال عاف قو

 تق ةعاسلا ىتم لاف ىباىعاع ءاسفموقلا ثدحب سلجم ىف سو هيلعمللالوسر رامشسب ل لاق ةريره

 معسل كب لاقولاقاسم هركف لاقامعمسموقلا ضدي اقف ث دحيسو يلع هللا ى 21 لوسر |

 || رظحاف ءافةنامالا:ثعضا ذالاق هللا لوسرايانأ ااه لاوةعاتسلا٠ نعلئاسلا نب دع

 / لاقل ةدنعو#ةعاسلا رظتن ةدلعأ ريغ ىلع اة ادعو ذات ةفا تا را رابايع ا فيك لاق ةعاسلا |



 ةنامااهاع»و وةعاطلا مظعتب قب الان رار رقم ناسنالااب ءاجو امم هنوفشا رام لا

 8 تططمعؤو عل /ثنح 8 10 رىظعل اهماىنعملاو ءادل | حا ؤاهنا ثسح مد ماظعلا ما ر>الاهذه ىلع

 ناكهنا  نيرادلا ريخم اهقوقح مئاس لاو اها ىعارلاراف مرجال هتوقةواخروهتش |[

 فصو اذهو اهتيقاع هنكب # الوبح © امقح عارب ملو اهب في ملثيح ه# امولظ |[

 ةيرايتخالاو ةيعيبطلا مت ىتلا ةعاسطلا ةنامالاب دارملا ليقو بلغالا رابتعاب سنجل

 امامحو هزيع م هرودص ةداراو ر راتخلا 9 نش لمفلا باط معدل هواودلا امضرعيو ا

 _ًاميف اهيدؤإال نملابلة حنو ةنامالا لماح مهلوق 0 مادا ادا نع رع عانتمالاو اهيف ةنامخلا ا

 ا ا

| 

 هللادنعلاقو و ؛ارمشل نم ىنحامو 3 كد انما لْئبَعَو موصلا ىه ليةودنع اوعو هناوصأام |

 |اهكعداوتسا كئامالا هذهلاقو جرفلا ناسنالا نم هلا ١ نب ورعنإ

 ىلا هللا ضرعف ريثكحالو لئلقىفال ءى

 لايخلاو ضرالاو ثتاوملا نايعا 1 ةنامالا 0

 - 4 8 2 ع

 محا نول لاَتؤ تماطل نك او ْ

 | اباقعالو اباوثديرئالك مال تاردم نم برايال ناق نتيقوع نتيصءناو نييزوح
 ةفلاعالوةيصءم الاماوموش النا ىلاعثهللا 21 دلاميظعتو ةيدش> وافوذ كلذ ناقو

 اهلك تادانْلاو اهلج نم نءنتع ل نهمزلا ولو امازلاال اريبنهيلع ضرعلاناكو هال
 ىلاعت هللا بكر علا لمتأ ضءب لاق هلةدحا-_س ءسمال ةعيطم لجو نع هللةعضاخ '

 قف | دهاعمالو انئمؤم شغبال نا نمؤم

 نيءباتلا نم ةعاج لو5 اذهو

 نتنسحأن ا لاق اهيف امو ناقاهيفاع ةئامالا هذه نل

 ليقو نيجااع نبحاو ناقع ىتح ةئامالا نهيلع ضرع نيح مهفلاو لقعلا نهيف

 لوقااوامانعانودةكئالملا نماهله الع ضرءااوهضرالاو تاوء“لا ىلع ضرعلانهدارملا |

 ةنامالا رم نفخ ا هي اهنم نقفشاو اهتامحتنا نيباذ 8 ءالعلا لوق وهو مصأ لوألا

 مدآل لحو نع هللالاق مدآ ىندي 6 ناسنالا اهلجو قه باقعلا نهقهف اهندؤيالنا

 امئاع ادخل ت0 لهف اهقطت , 1 لايلعاو ضرالاو تا را ةئامالا تح رعشا | ا

 نيب لاقف مدآ |هلمعلا تيفو 0 انأو تيزوح فيحان اهيفامو براي لاق

 اذ ايانح :كلرصل لدحا و. كترعاسف “تلم اذاان] هثلألاق قتال ىذا
3 7 

 رطل
 لدحاو هقلغاف تدشخ اذاذ اقالغو نيد كناسال لعحاو هءاحدهيلع خرأف لانا

 ١: نيبو اهلمح نأ نيب ناك اف دهاش لاق كدلع تمرح ام ىلع هفشكت الفاسابل كحرفل

 يطظاانيبام رادقمالا ةنطلا م جرح ا

 ايعأ نع ضرع هناهإ2 لقثودمظع ٌ

 الوجه دحام وظن ناكدي اوه هوت فوم ودفع ىلعن ناسنالا هاج 0 قيد ىبأندبلقتسو |

 لل

 ٠م ملي هلج قاشنإلا قل امنا رصعااور
 ال 6 -

 هلم : ناءدشاوماو 0 وعارد مالا ' رمى ادت هللا ه !خام م

 ني

 أ فوط 6 قاس ال ابلجو م اهتلمح نانيب ماعلا رداو روعش تاذ تناكو

 أ عيج لبقو عئادولا هلك اذه داير نازيملاو لاكملاف لدعلاو نيدلا« اضقو كك

 | النا ناعاالو ةناما لحرلاو ةناماديلاو ةئاما نيعلاو ةئاما نذالاو ةئاما جرفلاف
 ا لك لع ّقك دوهعلاب ءاو ولاو ضانبلا تانغ 06 سابع نبانع ةياورؤو هلفتاما |

 ىلا ئوتسا مث لاقاك ةعون: م 1 5 هلا اةروسو ١ لاغأو و ةفلتع 4 2 7 5- "يم لعقيوستوانوكتوا داير و

 اهللاقف ناخد ىهو ءاملا رك

 اهركوأ اءوطاشا ضرالاو

 ع 8 |

 ناربح او نيءئاطاني | اتا 1

 موا قلاو رمملاو سمثلا ||

 تاودلاو 0 يشل 60

 نمناوهللن

 !ا.كلاو

 جراحملا لوس

 0 ل عشا

 اماو هللاةششخ ن م طم ا

 ائف ٍِظ ناسا

 هب قيليوةعاطلا نمدنم من

> 1 

 هلاح نحت

2 1 

 ل
1 

 ءادالاك را هنو ! (امولاظ :1

 هناطخال( الوه>)ةنامالا

 وهو 00 عم هدعسإ أم

 تأسر ناسا
 لقاع ناوحوهو هيها ولو ١

 كلت لاح لد :هفياكتلل ا

 ارب قيلي وارنم مديام 5تاداخا ||

 هو م لع و دايشالا نم ١

 ناني 0 ىعم اذهو

 هلا الا يأ (ابايك
 ع

 (اهنم نةفغأو هزاهندؤيالن راو

 0 وا ا كا عم نفخحو

 عف نافع ى أ( للادفنالا
 6ع

 ها قيال نا ىبأ ٌْ

1 
 ا

 رفاكلا باحزلا لاق اهؤادأ |
 ىا ةنامالا الج قئانخلاو 1 ثا |

| 1 

 عاطا نمو يكلاو انزع ْ

 ١
 ليه فلا ءام مد و 34 ا

 هقلك | نادي ةيالافسليقو 7

 ض عدنا همظع نم غلب ناسنالا
 ا ل 1

 تاوثلاب ريع نأ نبأ اعز أ
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 ( ام نقفشاو )باقعلاو

 7 ,1ححو وا اياجس نمابس ن .ىينح

 نينم وما ىرسذإ تا أع 7 ال 7 ةرمقلاب هلك بلاش واهلمت( اموللظ ناكمنا) باقعلاو:باوثلاب



 كلا لوقلاو قلل ىلا ادن ل دادسلاو َق ا ىلاادصاةوأ اباوصواقدص ( اديدسالو قاولوقو هللااو قنا او: ا نيذلاامأ 1(

 ارق اوددسنا ىلع "ثعلاولوقلا ىف لدعودصقريغ نم بذاز ثيالخ نم هف اوضاخاع 00

 (مكاعأ ل م هاوقمالا ةقاوح نال اديداس ىلع فقالو راج لك لوقلا ع ناسللا ظ

 متجلإ طظفحىف هللااوقار ىنءمملاو اهحك ىأ (م كبونذ مكلرفذيو ) لمتلاطاصا مكن
 ف نح كفن :رمةلطل ا ةياغ 6 15 "ا وعامك اطعأب نوزفالاو قاتلا ءوط)١ كلذ ملف ن أ

 ففوبو "1 كاما

 مكناف

 نمو اهلع ةبانالاو

 57 ملا أمس ةرغغم

 ىللةررقم يالا ثليشو

 ىهناا ىلعكللت تيذب اهلبق

 ىلع هدهو سو هيلع هللأ

 طفح ق هللاءاشاب نعالا

 7 اع فدل ناكل

 | دقو م كيع ولا نوصي
 ا عابباو مال سأ | هم اء ىسوم

 ْ يرعومللا دعولا سمالا
 أ ىعادلاو ىذالان ءفقر راصلا

 |[ ةعاطلاب قلغاملو كرت
| 

 ا نمور هلوقب ميظعلا زوفلا

 زائدقف هلوسرو هللا عطب

 هلوق هعبت أ( اهظع ازوف
 ( ىلع ةنامالا انضرعانا)

 | (لابلاو ضرالاو تاوعملا
 ةعاطلا ةنامالاب دب ربوهو

 ةناركلا ةنامالا ل 2 و هلأ

 ةنامألل لمأح نالف لاه

 اهيدؤيال ايا لما

 وزن ىد > اهيحاص ىلا

 ًالادإا

 ع

 1 دن هدو نع
 0 7 نمتؤملل ةبك اراهناك
 كلل لاش ا ده و اهلماح وو

 اذان قد هيلعىل 4 5( 5 ودلادتب 15

 8 ءامو>واه كي هللا سال تد اهادتلابدلا ةضقيالاو

 ااعفهتلااوعيطأ ( هتلااوقتااونم ١" نذل اابمأإي)

 طب نمو ) ديحونلاب(مكبولذ "ا ةدادخلا

 اورابتخالادج ولع (لابلاو

 !! ادصاق#«اديدسالوق
 1 ان 51 ىذؤيا مي داضثده ركيام تاكتر راق 5 1 هللا اوقبااونآ نذلا اهسااي 8 3

 عر هز يدك «دض نع ىهالاد 00 07 دكا

 املع ةيانالاونوبقلاب اهكصيوا ةكاصلا لاعالل ركتفوب ه , مكلاعا ركل 0 دصق

 هللاعلي نمو و لصتلاو لوقلاىف م تاقتساب ةرغكم اهلعجتو 6 0 ؟لرفنيو 9

 ىهاونااو سماوالاىق ه هاوسرو قو اديجاسدلا ىف شدعل 3 يظع ازوفزاف دقق ِ

 لابلاو ضرالاو تاوعسلا ىلع ةنامالا انضرعانا 8 اديعس ةرخآلا

 برضلا هيهيشفداجلانع عفترب ملاذا حرجلا ا عصالاوهو لادلاو نونلا

 تاماملهنا ءايامهاذانا دي. آلا ىنعمىف لبقو لادلا نوكسبابدت نولوقب نوثدحملاو رجلا
 ىبىل-ع هءاورعىتح ةكمالملا ىلات هللا صاف هلتقدنا ىسوم ىلع اوعدا هيتلاىف نوره

 ىسو»ه ى 0 ىلا رجاتسا نوراقنا ليقو اولاقام 0 ماو ةرمف ليا

' 
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 رسأ لوز

 الملا سس 3 رىلع أسفل

 522 0 لي هل ناك ا1لاق 53 وعسم نب هلأ ل اك 2 هيلع 31 ىلص هللا لوس

 اسان ىطعاو كلذ ل ثم نصح نب ةنيبع ىلظعأو لبالانمةئام سباحنب عرقالا ىطءاف

 امو لدعام ةمدق هاهنا هللاو ل حر لاأقف ةعسقلاىف م هرئاو برعلا كتازدأل 0

 هنريخاف هتياقلاق ملسو هيلع هللا لصهللالوسر نربخال هلو تاقف هللادحو اهديراامو ٍ

 هللا حرب لق ثلوسدو ههللأ لدعي ملاذ | لدعي ن؟ لاق مل 5 فقرضلاكن ناكى>ههحو رباع ”-5لاقا ع

 متدالا هد عك رجأ ص داصلا ريكي فرصلا 5 ريصف اذهنمرثكاب 0 ىسوم

 اباوص سايعنبال اى 2 اديد سالو اولوقوهللا اوشا ا ْن ذلاامأاب 3 ىلاعت هل ودع

 وهل قو اقدص ل قو الدع كفو
- 

 ضرالاو تاوععلا ىلدع ةنامالا'انض انا 9 لحؤ دع هلوق 9

 هدايعىلع هتلااهضرفىتلا ضئارفااو ةعاطلا ةنامالايدارأ سايع نال

 لع

 ل ءاح او و تا ولصلااءادأ ةنامالا د وحسم نس .الاقو

 . ع ع :
 مدع اهوءعضناو مهمات اهودااذا ما كلا لاو 5 ضرالاو.ت اولا لغ 0

 3 م ةاكرلا نس

 د . لاه ذك و ”!نم ماظءاامار ا ١ يدب يكل )ماحوهال 7

 5 د ا ءاطا مث اداخلا نمىف

 تا عأ ميوص) هللا ًالاهلاالالدع( ديدسالوق | رد) أ
 [عق |

5 
 طا

 اد

-_- 

1 

 تعدو
 ام

 ز / نال ال بابلكف مه
 ش 0(

 ١لوق ديدستو

 | سابعيالاق © مكلاعأ كل يصب هتلاالاهلا اللوق
 ع < تلو واسع ندا ته - >7 ١ فو أ -

 | أ يب ايظع ازوفزاندقف هلوسرو دللا عطي نمو مكب وذ مكرفغيو # ا لت

1 
1 
/ 

1 

 اند و

 تحتي

2 

 5 ا 7 ١ . يي ريا

 ,ةنكل اي زا دق ا ِظ دع ا وذ زافدقف) هع اهسف( هل وسزو)د ت3 سس

 الا ضرالاو ) تاوق ل !ء ( تاومسلا ىلع ) ةدابعااو ةعادإ اطاا ( نا هيا ,ةأو ةاجن ر



 ل 2 لك درا اع او تدخلا تاورحا ا ق2 2 بنتا 301 تحال 10 2 تلا 1 ا اا اا نااعب ل ا م 1

 فئاتعم لسانا عطقلا ؛ 92 ازسالاة و7 دق العلا نا ىلع هي اء رس ةلالدلاو فقول اهتنئاو
 ا يي

 مج ىل اعاشاإ داش بوتقعإو 0 لل أرق ا مهو نيذلا مدا هوك |

 نيفعض مهن امير 8 انلاويز اع 6# اليبسلا انولضاف 7 ل ةلالدلا علا
 3 اريثك انعا مهنعلاو ل اولضاو اولض مال هنم انتين آام ىلثم هي باذملا ا
 ونوكملا ل نيام قه هيظعاو نءالادشا وهانمل ىا ءابلاب مصاع رو ع

 هادؤم قع مهمل و قه ن م هنءارب روظاف 0 اولاقامم هلثأ ع ,نىدود اردن .ذلاح

 صصقلاف سعاجئمزيا ىصعف اهمسفمل هفدق لع ارا صضاروت نوراق ناكلذو هنوعضمو

 اورعو ةككالملا هتلمحت كانه تاف روطلاىلا هعم جرخ ال نوره لتقب سان هم#تاوا

 بدعإ هوفذقوا ىسوم ةءاربب مهربخاذ هللاءاحا ليقو لو-:ةمريغ هدا مهياع 3

 دنع ناكو 00 هئم "رب هنا هللا مهعلطاف ءايح هرئاست طرفل ةرداوا صرب ند هند ق

 اهيحو هتلادبع ناكو ”ئرقو ةهاحوو ةبرقاذ  اهيحو هللا

 قتلا ليبسنغ ىنمي # اليبسلا انواضاف 8 مهاهوئزو رفكلا 2 نيذلارفكلا

 مهريغباذع قا ل ا نيفعض زطاببكلا و ةداسلا نونعي © من1 انبر ف

 اونوكتال اونمآ نيذلا اهيأي» ىلاعت هلوق 4 أاعب انتم انملىأ 6 اريبك انما مهنعلاو و #
 ه#امحو هللادتعن ناكوؤ# هنف هاولاقام هللا رهطف ىأ# اولاقام هللاءأربف ىسوماوذآ نيذلاك

 ءاطعأالا ايش هللالأسيال هللادنع ايظح ناك سابع نء!لاق ردقو هاحاذ اع 1

 ةريره ونأىورف ىسومهن ىذو وأ ايف اوفلتخاوالو.قم ايمعناكل.قو ةوعدلا نايعسم ناك ١

 1 مهضعإ 0 ةارع نو واستعي لما رساوتب كاف يو هيلع هللا ىلص هللالوس رن

 لستة نأ ىسوم - امدهللاو او كامو 0 مال ا 8 ىسوعهن اكو نك 1 |

 مخل لاق هبوشب رح سلس | رغف 0 ع كد ول عد وع و لستة ص بهدفلاق رداقاالا 0

31 

 ولاقف 9 ىد وم 6 اوس

 كا دا راي ققفطف

 هللاو ١ الكا رثساو ونثر رظنى 8-0-2 ىبوثر ,حىبوت لوش را ىدوم

 هءوندخافل لاق هيلأ - ا رجلا ما ا ىسوعام

 اا

 فمش
 قأ

 مع رى وت رخو وت لوش لب رد أ تلطو اذكفلا| ىدموم وحلا هيوكادع

 ع 3 ١ ع عام 3 3
 ردو كل ماقو ووش هارو هللا قاحام ندحا اناب نع هوارو لِما رسا ى ند ذامىلا

 اناث برضا رثأ رهاب دنا رحاب نأ هتلاوف هاصع يرض رتساب و دط وندخل ف

 "افق روم اوذ ! ن.ذلاك | وب رك و 3 نذلاا 1 امام: هلوق كلذف 8 ا

 5 1 : 0 هلو 0 و أب ذة - :!ةيصخخا مافع ةردالا 2 اهحو هللادنع ناكواولاقا 5 هللأ
 3_2 اى

 ع

 ا

 وهايدت هاوذ رءر 8 1 رص ل د وهلوقءر ,حايوبوأ عدئأ رج ىو هلوقو !ء>ىأق 0

 0 ”, اولاقا ٠ [هنااولات( ىدوماوذآ نيذلاك ( مشو هيلطمتلا ]ضد الى11 7111 م
4 
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 نس نيفعض مآ اشر )

 لالضالاو لالضال(باذعاا

 ءاسبلاب ل انمل ممعلاو )

 نءللادشا ىلع لديأ مصاع

 ازيثكتهاثلاب هريغو همظعأو
 ىف لزنو نئاعللا دادعال

 معسامو ب زوديز نأش

 سانا| ضء.ةلاقنم همف

 نيذلااسأ اي

 ىسوم اوذآ نيذلاك اونوكنال
 ةيردصمام(اولاقامم هللاءأربف

 اما

 ناكر
 نوع<” نع ةءاربلا دارملاف

 صالاوهو هادؤمو لوقلا

 هيلع ىسوه 1 بيعمل

 ثيدحوه مالسلا

 نوراتاهدارأ ىلاةيسوملا
 #57! 5 ها“

 ع يماماوأ اهسفمل دق دق ىلع

 .'ىراضلا هجرخأ رم | ىسوم برض نه ةعامو قسما ابنا هللاو 5 0

 أريت_سايمح ةاد 0 ناك ىسوهن ا محو 4م اع هللا لص هللا لوسر لالا ىراخ او

 الا رثسلا |ذهرتتساما ولاَعَف لما 7 اى نمهاذأ نهذاذ 0 ةنمءأت عش | هرانح نم ندر

 ذات قولنا ف .هللاناو ةفاآاماو ة ردأاماو صرتاما هدلح تع نم
 ْ أ رحخلانا راو اعد ١ هناي ل لق ةأ غرف ا لدا مث رجلا - 0ع هناي عضوف هدحواموب

 هللا ءامح اقن وراه ل تش هايأ

 ىسومةءاربب مهريخاف ىل أع:

 اني رباك مذ الثثلا هيلع 1

 تاكااع هلوش مالسلا هيلع 1 وى

00 

 مكلاحر نم دحاأبا ل

 (اهحو ةللادنء ناكو)

 ناو سم ةازكتمو ءاحاذ /

 ع

 يس | 3 ري

 ا ان وذ رمح 1 000

 - 0 ا انيراين ووش( د)ندلان عا

 30 اع 0 الز ا

 اًيلعاف(باذ ميوفشإ ا

 اناذع 1 5 انعم ءااوزأا

 ال اونمأ نسذلااج أيل اريك أي م

 ةلزتملاو ردقلاهل(امح و هللا دنعن



 7 ا ضادراب 0 ا 3 1 ىلع الاشساةعا ا تقو ن 6 71 كك اعدللا ىلع 0 نو 3

 8 01 ى ارا 0 كادق 1 ' * هيأ ميسا هي 2 0 لكفو ةاروتلاىف 1 5م

 م ا 0 داقثالاةديدشار 1 ” را مهل دعأ ا ءرا ا نعل هللانا ) نامزلا 0

 عال ) مهاىف ريعضاا نع لاح اق 3 لاح هلو 5 للادل اريعسىل 1 0-2 والو 1 راثااو ةتطانا ّك و-عزب 2

 ( رانلاف مههوجو باقت - ل لا 0 نأ 31 نورشلاو ىاثازج 1 001 ((اييسنالوابو
 - 555 20 سسيسسسس - تاهل ان

 1 ءايبالااوقفان ندلالتقن ناوهو هي ءاملا مال تلد هلا نس ىأ 0 ردم 35 ُق 0 ١

 1 اذا ردقلاو رود ةعضيلا
 هي اليدبت هللا ةنسلا دحنناو مايل | هوو فاحرالاب مهتهو ىف اوعسو

 1 1 هود>ولا تصاطختو) تلف

 نع « اا سائلا كلثسس © الدب نادحا ردقبالوإ اهلدبسال هنال | ا
 ةبلع علا مل 03 هللادنع العا ا لك 2 53 <هاوأاتنمتو ءأ ةتسا امهات تقو 6 وخر محد

 ”ةعاسلا نوككوأ امرق ايش ه6 اسرق نوكت ةعاسلا لعل كءزدبامو 8 انبنالو اكلم 1 ” :الا ىلع )| هب ديم لو م ناس

 أ مولا انسميف ةعاسلا نال ريكذتلا نوكينا زوحتو فرالا ىلع هباصتناو بيرق نع 1 نت ل 5

 «اريعس مادعاو نيرفاكلا نعل هللازا قه نيتنعتلل تاكساو نيلجتسلل ديد هيفو | 0 ا ْ
 ْ عقد اةضنألو قف يظفح اياونودحيال ادياابف ني دلاخ ف داقثالا ةديدشاراب (الو 0 أو هتلاانعطأ
 | رانلابىوشي ملاك ةبح ىلا ةبح نم ف رصت## رانلا ىف سهو ردو م ءعءبادعلا ٠ بتادعلا| دهنم ص مامننف

 1 1 روش ف فرظلا قات ووبلقلاو لق مك تلقت ئرقو لاس ىلا لازب نعوأ | تنل ماتا نر ا
 هانءاربكو انتداسانمطاانا اش راولاقو 8 باذعلا اذىلتين نلف < الور اانمطاو هدا | اضطأ ان. اننر اولقو )

 | لجو نعدلوت#ع ه«2ايدبت هللا ة نسل دحت نا و# اوفقثاقيح اواتقي اا ا كارم 0 ل
 !توديلعللا لص هللالوسر نولئسيا وناكنيكرسثملا نا لية # ةعاسلا ع سانلا كلئس وه متاع بوقعيإوا لهو
 الط انلا ال ريل ناكر هدرا لبس 1١ الاعشما ةعاسلا ماع تقوزع ركل سورا
 ١ ا روكللا يوضقلا نذل

 مهي 2 نأ م هيلع ل ا هللا صاف ها وتلا 08 ىف امو هلع مهياع ى 8 ىلاع انال ١ ر 83

 اكلمالو انين هيلع عطب او هنرث تس ادق ىلاعت هللا 8 ىدإ 0 هلثأ 26- 2 اه اع اغا لق 0 5 ىوذ(انءاربكو) ءهلهوشزو

 نر ةعاسلال ءل قه اهمانق نو 5 ةعاضس طاسعأ كاع 0 ىأىأ هكر 00 0 اوراكل نيقئالأ 0: ص .ة أمد 6 مو | م وسل ه ف

 هللاسعأ نينم وملاو نيبقتلا
 ِِع
 5 ناو) ,هولتَش نارهءاسأ

 هللااتعطأ انتل 4 ولوش 0 الع نق ويلا م نيد 4-5 نطل | ريدابلخ 2 8 راثلا 7 _ 0 - مح -

 5ك ا و اولقو ايلا ذىأ 1 | تايلر
 دلل 56 . . 10 دك ااا ال كاد كادت 5-15 ا تازئال ةاريست ( اليدبت )

 ( رفكلا) (اهلعاما) دحمان (لق) ةعاسلا ما 0 2( ماقنا ا كم لدأ (سان !!كلئ )كلذ نع اوهتاف مييفةي آلامذه

 رديموب ةكمرافك ( نيرفاكلا )بذع ( نءادللا 57 أمير (اسرقنوكتةعاسلالعل) ردنملو(كءر ردياموهللا دنع)اهمايقإع

 ' نم مهظفحم اظفاح (ايلو نودحيال) امهنودرخنالو نوتوعال(ادنأ)ر ,انلاىف(امف نيدلاخ)ادوقوار ان (ايهسمهلدعأو )

 . ةلفسلاو ةداقلا ىنعي ( نولوش رانلاف مههوحو) رح ( بلقتموب ) هللاباذعنم مهعنعاعنام ( اريصنالو ) هللاباذع

 انءامور اناا( ر) ةلفسلا ىنعي.( اولاقو ) ةباحالاب ( الوسرلاانءطأو ) ناغالاب ( هتلاانمطأ انتيلإي)
 1 انءامظع وانفا رشأ (انءاربكو)

 ن* ١ هللا ن 0 م ني:همملل ناكسا و نيروعتسملل دي كم 4 فو عوقو هلا 5 همت رق اما ىغا 1 4 اس رق 9

 مههوجو بلقق موي اريصنالو ام امل وو دود لا أر ن.دلاخ | ريوس مهلدعأ

 ا 0



 مواقف نيذلاونوقفانلا مل نأل)مراكملا بادآ نهييلعتب( ايحر ) طيرفتلانمنين» فاسامل ( اروفغ هتلاناك
 ن ءءوسلارابخأ نوفجرباوناكس ان أمه ه(ةنبدملا ىف نوفح رملاو) ضخ هب 0 هةانزلا مه اورو( :
 لاش نينمؤملابولق كلذ ن نراك تيكو تيكمهيلع ىرجو اولتقواومزهنولوقيف ملسو هيلعدللا 1 رس

 كنيانلا ( سكس رنا )ةلذاز زل ىهوةفحرلا نم تباثريغ الذلزتم اربخ هنوكل ةقرقح ريغ لع هءريخأ اذا اذكب كنحترأ

 كالوقةوصل مسقلاهب باجي نأ نع زو هنال كنيرغنل ىلع فطعوهو ةنيدملا ف(امف كنور واجيال مث) مملع كنطاسنل وأ ,هلاتق

 هباوبيصأام عيجنم مظعأ 4 بازحالاةروس ل نطولانء 4 15 ري ءالخلا ناكاملو كنورواجال اوبتنبمل نأل
 لاح نءهلاح دعبل ملي ف طع

 ( اليلقالا ) هيلع فوطعملا

 هتنبملنئلىنملاوالءلقانامز |

 تايون مهحاصم ىجاري ثيح هدابهب# اهحر 9 فاسامل 6 اروفغ هتلاناكوإ
 | فعض ص صح مهولق 4 نذلاو مهقاغ نع » نو.ةفانملا هب ملنئل 2 اممم

 | نوفحرملاو © مهروخ وا نيدلا ىف 0 زازت نع روحثوا هلع كابن ةلقو ناعا

 مهديكو مموادعنعنوقفانملا أ هلصاو مهفاجرا نم ا هوو نيلسملا ايارسنع ءوسلارابخا نوفجرب 0 ا
 ٍه ْ تباث يغ الزلم توكل بذاكلا رابخالا هبىمس ةلزازلا ىهو ةفحرلا نم كيرمملا

 نمنوفاؤباع نوفجرملاو | مث © ءالجلا بلط ىلا مهرطضياموأ متالجاو مبلاتقب كن سعأتا :# مه 8 رغنل :
 ناب كنمأتل ءوسلارامخأ | راوج ةقرافمو ءالملا ناىلع ةلالدلل مثو كشيرغنل ىلع فاطع * كنورواجال

 هءوست ىلا لاعفالالمفت | انامز # اليلقالا لف ةندملا ىف 5 اهيف #9 مميصياممظعا ملسوهيلع هللا لص هللا لوسر
 | هللماش ءانثتسالاو لاحلاوأ متشلا ىلع بصن 6 نينوعلم ف اليلق اراوجوأ اليلق
 اولتقواودخااوفقئاغ | د وةنعبصتخم نازوج الو نينوءلمالا كنورواحجالىا اضيا

 « لبق نم اولخ نيذل!ىفهتلاةنس إف !ملبقاف لمثل طرششلا ةلكدءبام نال ا اليتقت

 مهر وُ نع ةقسفلاو

2 

 بلط ىلا مهرطضت ناب م

 نأ ىلاو ةمدملا نءءالحلا ا

 انامزالا اف كونك اسيال ١

 0 نواحر اع راللق 1 باطخانرمعب تح سنأل !او نوذم 1 العا 7 اع اروفع هللا ناكو 0 نمل

 | لاقت ةلك عاكل عانقلا ىتلأ رئارحلاب نيهبشتتأ عاكلايلاقو ةردلاب اهالعف ةبقتتم ةيراج
 (نينوعلع) زاجل لبس ىلع 1 هاذ 2ع شسكحاي كلوق لدم لقعلا 0 اتلاو لماكاو ةمالاو ديعلا لدم هدر قع نأ

 لاخلا 93 منشلا ىلع بصن ا ىأ » ضع م ولق ىف نيذلاو و مهقاف نع ىأ نوقفانملا ل ل 0 ىلاعت

 اوناك مهنم انا أ كلذو يدكلاب اف 4» ةشدملا ف نوفحر ماو 2 3 /| مهو ناو

 ى

 شرعلاوهو ءارعا كلذ

 نينوعامالاكنورواجنالىأ |

 فرظلا ]6 لو ءاتتتسالاو
 0 ال ح16 اعملالاو 1 ةشحافلا عيشتنأ نو“ 6 ا وك لوو فيحارالا نماذهو ودعلا نأ ادق نولوّشو

 ةورخةفاننال اوذ>نعأ م4- هاما :طاسنلوم 7 5 سل رع 1 4 مه. كب رغنا هر ءامخالا | وسلا و 3 نيذلاق

 اهل اممف لمتبال طرشلا | 0 رخب تح ىأ الدلقالا ةخدملا ف زكر ,الىأ ««اليلقالاابف كنورواحالمث

 1 اوهز هو اولتقدق مما سانلا ىف 5 نوءقوي و هللا ىلص هللا لوسر ( ابارسس ت>رخ اذا

1 20 00 

 اود >و ( اوغقت عازر : _

 ظ 0 اليتش |وأ ةراودخأ) د
 ريثكتل | ىلع لد ديدشتلاو أ |

 لبق نم ( اوضه(اولخ نب ذلا فراو وددح واع . و 3 د ءاذ الا 0 هلل انسىأ 0 ردصو محو فانا

 ١ ندور طعم 1 34 نينوءلم 9 ةشدملا مو غو مهلتقت ىتح م 2 طاسنل لد و 0
 ا

 ا لعاذه ب و مكمل اىأ 3 الم ا واتقوا 78 ظاوكردأوأ اودحوئأ 5 اوفقتاع ذ

 28 ذلا 0 1 ىف ىأ#«ل 5 0 اولد ل ذلاف #3 هللا اأ1كةمسا :كىأ »8 كللاذت جتنا 0 هب حالا

 ةنامخلاو ركملان 3 هبا أو ىب أ نب هلاادع 0 وها انملا هم ل 3 نكا) نم نوكنإك ف (ايح ر ( نومم من اع( ودع هللا ناكو)

 مهو ةمدملا َّق نينمؤملا تبو.ع نويل اطاا( ةكال ف ةونحرلاو 0( 3 نلا مهو ١ نلا ةوهش ) ضرع ممواق ىف نيذلاو)

 تقم (نينوعلم) اري (اليلقالا) ةشدملاف كءمنونك اسيال (اهف كنور راجالم) ما موكل رغنا)ةفل دل

 مهابقنم (لبقنم) اوضم( اولخ ني ذلا ىف )ايندلا ىف هللا باذعناك اذكه(هتلاّةنس اايتقتاواتقواوذخأ) اودح و (اوفقثامغأ )١



 وكي كاذذال تانهؤملاو نينمؤم اءاذءادمقوهلوسر 0 قاط| (اوسنك كامري تانوؤملاو نينمؤاانوذؤينذلاو )

 ةتع هللا ىخرالع ن نوذؤي نيقفانملا نم سانىف تازن ليق لطابهنمو رب زعتلاو داك قح هنف اذه امأوادنأ قدربع

 فكف قح ريغ اريداخوأ ابلكىذؤتن ءنأ كل لحال ليضفلا نعو تاهراكنهوءاسنلا نوع. اوناكةانز زىفليقو هنوععستو

 كرانوكحاوز ةللق ىئلاامااي)ار 00 انيم اعئاو ) اهظعاذك(انات. ) اولمحم( اولقحادقف) تانمؤملاونيدمؤملا آد

 نه الج نه نبماع نين دب ىنعم ناو لثم لكلا رتسيام بابلخلا( نهبيب الح نم نولع نيندب تسلا

 ١ هجونعبوثلالاز اذا لاق نهفاطعأو هي ١١م-نههوج و!نورمثءلاو ىناثلاءزملا م اهينيطتيو نهيلعاهتيخرب
 0 ل ل تما !ع+ كيو :ندا ةأرملا

 ىاضيعبتلل نمو كهحو
 ١ | ريدب © اوبستك اامريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو # ماليالاعم منسي
 3 ا تلي اك لع 9 رهاظ ا ديم 3 اناس | واوحا دف 0 أم اوقحمسا ةيانح

 نوعي اوناك ةانزىئف لقو كفالا له ا 3 لبقو هينع هللا ىخر ع نودؤي نيقفانملا

 أ نماع نيندب نينمؤملاءانو كنانوكحاوز : ال لقى نلا اهم اي 8 تاهراكن هو ءاسنلا

 هإضفوا,ماياح ضعءب ىحرلا

 زيغ -- ممساي 7

 نييلحمد نادا رااوأةمالا نم
 نمو ع حال 8 نزرءاذ 0 2( مفحشاع ن سا او نوهوحو نيطغي > ْن#« + ك ةاحن

 * نفر رعي نأ قدا كلذ ضعب 5 امايلح صعب را ةأرملا ناف ع ١

 نمل صر رهاب ةمرلال ها نبذ والف نذُؤ وبالف 1 تانقلاو ءامزلا : نم نريع

 بيب الخلا | نم نهلام ضع
 ةاذتم ةأرملا نوكت النو

 اهلودم الاكرابلو عردف
 |[كلذواهتي ىفادعاصف نارابلح

 ١ هقطي أن ع هزنم ىلاعت هللا نال مهني سانلا هفراهتام ىلع كلذركد هيصاعم باكتراو || مالسالا لوأىف ءاسنلا نا

 ةيلهاا ىف نهاريحه ىلع
 ع اذ قدارملا درتكالدت

 ةرحلا نيب لصفال راخو
 نوضرعش ناتفا!ناكوةمالاو

 ءاضقل لاللاب نرخ اذا

 ناطيغلاو للا ىف ىننهحنا وح

 ةردللاوضرعت اعر ءامالل

 نأ نسعافةهالا نايس

 ءامالا ىز نع نومزب نفلاخ
 ا و فح الملا سبل

 ىرزابدتف املو ىل ! ناهأ رم ىلاعتلاقو ىلاعت لارج ةفلاعوه ىدالا ىعمو هب را لاو

 1 هتعابر ترسكوههحو 3 2 وه سابع نا لاق لوسرل | ءادا 57 دح أ نم ذأ

 «اوبستك امي غب تانمؤملاو نينءؤملان وذي نيذلاو نون ماع ه نعاش رحاس ليقو

 اولعحادقف 84 مرح ربغإ مم وعرب و مق ن نو لوو معاد! اعوام اولعن 1 ريع نه ىأ

 تلزت لمقو هلومعلوا هيودو اوناكبلاطىبأ ن رب للعىفتا زنا ليقد# انيبماعتاو اناني

 ءاك نيذلا ةانزلاف تازن لقو ةشئاع نأشىف

 نمل نوع 3 ا ءاض#ل لمالاب نزرب اذآ

 ءاسنلا نوعش ةكذللا قرطقف نوع 1

 اوهتنارمرحز ناو اهوعم 0
 لكلا ىزذال ةمالانم ةرحلا نوفرعيال 0 و ءامالاالا ن :وبلطي نوكيملو اهنع

 | كلذ اوركذف نهحاوزاىلا كلذاوكشف راو عردى ةمالاو ةرخاجرع ادحاوناك |

 ىمنمن ةيآلا تانمؤملاو نينهؤملا نوذؤي نيذلاو تلزنفإ-سو هيلع هللا ىلص هللالوسرل

 | نينمؤملاءاسنوكناننو كحاوز اللق ىتلاابسأ ايف ىلاهتلاقف ءامالاب ن رعبا سارح و طوول
 نوت مع ل واللا
 كلذ ) هلوق كلذو عماط
 5 . ع .٠ ٍِع

 (نذؤي الفنفرعين أى دا

 ثلا هءاللا وهو 6 #ن رهش ةاحع نم نولع آب نيطخو نيخزبىأ 7 .نيندب ا

 لاق هريغو ءاسك نم هيرتتسيام لكو كا |إةو راختاو عردلاق وف ةاوملا يل ْ
0 

 هلى اواتنعالا أذ ةاخلا نيهوحوو نهسؤر نيطغي 00 نيزمؤملا ءاسن سان انعنا : 0 00

 0 | نفرعنابردج اوىلواىأ
 نهل ضر عسالف

 00 :رهل ) مهتم ناك امىنعي ( اوبستك امريغب ) ةير الاتش د (تانئالور نات ل( نان انك نيذلاو )

 كلش نوذؤياوناك ةنيدملاب:انز ق-حىف ةي ًالاءنه تازن ماعلا ايدك ( امناو اناتهي)اولات(اولقحادقف) كلذ

 ىنلا تاني .ىتدي ( كنانيو ل 7 ىلا أ اي ) اوهناذ كلذ نعمللا ,هابنف تانمؤملاونينمؤملا

 ىهو 0 ( نرييالج نه ) نمومجو نهرو ىلع نويلعنيخر ( نييلعنيتدي نينمؤملا ءاسنو ) !سو هيلع

 ةانزلا نموذؤيالف(نيذؤيالف)رئارحلاب(نفرعينأ)ى رحأ (ىدأ ) باب اللاسعأ نم تركذ ىذألا(كلذ) ءادرلاوةعنقملا

 ع

 8 0 ىأ © 0 نعر هي نأ 1 5 0 هاوقوهو رم رحنا عل |

 د 2+ سس

 هللا ىلص



 ش: بأ زحالا لا 4 ما 'ٍ 5 0 20 5

1 

011 

 ا كلذودثو نون :2و عاش مهي اوقو هتءعابر 0 0 5 00

 0 ملا را اتعاب ليد مئعملاب هرمسف ليت 0 ىلع دحاولا لغذللا قالطازو> نمو هل مظعتلل هللا

 6 ان يم ماذع ممادعاو ةرخاآلاو ائندلا ف © هتجر نم مهدعبا 5 3 8
 يي ا ا ا ا 1

 ٠

 ظ
 لصي ال هنأ كيضر. امأ ل وبك رنادايلاقف كاملا ىنانأ لاق كهحو :ق ا انا |

 دوعس* نبا نءهلو# ارسشعهياعت اسال ادح |كرلع لس!الوا زيقعهبلع تزاضالادحأ كيلع |

 قم قع وفل لطر :الاف نيحايسةكتالم هتلنا سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاف لاك
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 تازنف بامحلاب نينمؤملا تاهما تما ولف رجافلاوربلا كيلع لخدب هللالوسراي

 ةشئاعدب لجرد. تباصاف هباعصا ضءب هممو مطب ناكمالسلاو ةالصلاهيلع هنا لبقو

 مكبولقل رهطا مكلذ 8# تازنف كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا هركفامنع هللاىذر

 لوسراوذؤتنا © مكل مصامو# ركل ناكامو 00 هن ل
 رم هحاوزا انك ناالو © ههركيام اولعش نا © هللا

 لاقو هبف لزني نا دوبو

 كيلع لذدي هللالوسراي

 تصاولف رحافلا وربلا

 بالا نيفاولا كاي
 مهضعب نا رك ترش

 تانب ماكننا ىهننأ لاق
 نأل باح ءارونمالا انع

 ةنالق نحوز : الد تام

 نا مك ناك امو ) لزن_ذ

 ناالو هللالوسر اوْدؤَت

 هنافو دعب نم » ادباودعبن

 اوناكو ضءب ثيدح ركضعب سن أسيا سواحلا اوليطتالىأ « ثيدم نينأتسمالو » ْ
 « ركم يعج ىنلا ىذؤي ناك كلذ نا 8 كلذنء اوهنف نوثدحم: ماعطلادعب نوساحت ١

 ناش مكسدأت ك 1 رتيالىأ « قحلانم يسال هللاو 8 مكحارخانم يصسف ىأ |

 ىنمع قملانم يممسالال لاق لامفالا ضب ند يدللا عن امم ءايجلا ناك املو ءابحق حلا |

 نم كبسحم لتقو ءالقثلا هنهللا بد بدأ اذيعام 2 يلا كرتدكرتيالو هنم عتتعال

 3 لدص ىلا ءاشن ملا ساذاوىأ © عام نهوَقلاساذاو  مهلمتحيمل هللا نا ءالقثلا

 يايحلا ةآ كعبف رتنت ةأرونم ىأ # باخ ءارونم ندولثساف وف ةجاح سو هيلع

 ١ تناك ةبقنتم لو هيلع هللا لص هللالو سر ءاسن نه ةأسماىلا رظنءنا دحال نكمل

 | اوذؤتنأ م ل ناك امو # بيرلا نم ىأ © نويولقو مكبولقل رهطا مكلذ 8ةقتمريغوأ |

 م اديأدمبن :مدجاوز اوك ,أالووف ايس ثالانم ”ىشقماذأركآ سياوأ هاذ اوس |

 هدعب نم ةحاوزا د

 ءاذبا مكل حصاموىا(ادبا

 2 تيد يسن اكانألاو ١

 نينأتسم ا رداع

 : ضل ت2 ىنلا جاوزأ عم ثيل

 ( تلون و ( ينااىذؤي ن ناك ) !سو هيلع هللا بص ىننلا جاو أع ثيدحاو سول ا (مكلذ نا) سو هيلعمتلا ىلص
 جور اب ؟سعأي نأ نم ( ق1انميمعسال هللاو ) لوخدلانعو ١ - جورخلاب ؟سأبنأ  (رط يمسي وديع 1

 (نهولأساؤ) هنم ركل ديالامالك( هانا لسوهيلعهللا لص ىنلاجاوزأ ىنعي نهومتلك( نهوقلأساذاو ) لوخدلا نءكابنيو
 مكل ناك مو ) ةبيرلان م ( نوبولق و مكبواقل رهطأ ) ترك ذىذا || (ركلذ ) رتسلافلخ نم (باعءارونم)ن ,هوملكفإ

 3000 عع 0 نأالو)هحاوز أعم ثيدحلاوهنذا نيني ةللع لوخذلاب (هللا سرا
 كعب ةشئاعب جوزي نادار ,أ هللادسع نب ةخ اط دب لا ده تل ) ادن )هتوف

 ب وو



 نذؤينأ تقوالا هريدقتفرظلا نم ىفوأ كلانوذأمالا ولخدتالىأل املا عضوه ىف مكل نذؤينا(هان اني رظان ريغ ماعطيىملا. ٠

 تك الا ىتلاتوما واخ دال لق هناكا عمه تقولاو ل لك ىلع ءانرتساالا مقو اولخدنال نم لاح نبرظان ريغو ص

 ماعطن وتحل اوناكموقءالؤهوإ بازحالاةروس ١) نب رظتنمريغىأ -ه# ١م ]همس نيرظانريغالا اهولخدتالو نذالا

 نزيف نوع دكا انو وم نعل قاع 6 ماعطىلا © م انواع الاوأ م 00 هلع هللا ىلص هلل !لو_سر
 0 0 هرعشأ 6 نك نان كن ماعطلا ىلع لوخدلا نسحيال هنأب رامسشالل جدي
 | زارئاالب هلوه نه ريغ ىلع اراه نوكك ءاسرل نط رطل ىرقو مكلف رورجلاوأ 0 اراد ٍْ اولخدنال لعاف نم لاحوهو ارداوأهتقو نيرظتنم ريغ # هانانءرظ رظانريغ وف هاوق
 مكل نذؤي نأالا م اعطال ىنا ردصم هنالمانا ىباسكلاو ةزج لامادقو نييرصيلادنع 2 ريهمشلا

 ا نرش 00 ١ الو اوقرفن » اورشتناف مئممطاذاذ اولخداف متيعد اذا نكشلو 0 كردأ اذا ماعطلا

 ءالق كل 38 ا ا مسوهيلع هتلاىلص هللا لوسر ماعط نونيحم اوناك موقل باطخ ةيآآلاو اوثكع 0 و - 0 "2 2 0 0 <
 ريغىأ هتقومانا ليقو لق
 ما_ءطلا تقو را

 ل ا د دي ب ل ويب ناش هوم سا

 ايقنشا دش 73-(شلتجت

 نادحال زاج املالاو مهلاثمابو مب ةصوصخم هكاردال نيرظتنم نودعقبو نول ديف

 مهل ماعطلا دعب ثبللاالو ماعطلا ريل نذالاب هوب 6

 000 هلأ 1 او-حرخدق مما نظو ةشئاع ةر ةبتع غلباذا تح تءعحرو و هب هياع هللا ىلص ىبن

 بو هيلع هللا ىلص ىنلا

 قيوسورغ بنز ىل !ءملوأ

 قعدنا ا ةاشو

 0 هنو ىني , مسوديلع هللا ىلص ىنلاب رضف او>رخدق م هاذاؤهعم تءحرو عجرف

 0 أ تيبلا ميسو هيلع هلل اىلص ىنلا ىنعي ل دلاق ار قحاو تتاح لو

 نددينأالا ىتلا ثوب اوادتال اونمآ نذلااعأاب لوةبوهو ةريخلا قلواو ردنا
 | هيلع هللاىلص ىنلا جاوزأنا هع «( ق) 3 م يسال هللاو هلوقولا مكل

 ١ هلع دتلا ىذر نعناكو عفأ ديعصوه و عصانملا ىلا نزريتاذا لاللاب نجر نك سو
 ادب 0 2 موق ُ

 لدم حرخو جو لك | لعش عسو هيلع هللاىلص هللالوسر نكي كءاست بجحاإسو هيب هيلع هللا لص ىنلل لوقي
 هللا لوسراي لاقناىلا جوف |

 22 ع
 ادح ادح | ام ّت> توعد |

 مكماعط اوعفرال لاو 1

 قذف قبو سانلا ق شنو

 الوفا اوفدارتف نسانلاب

 ةأرماتناكو ءاشع ىللامللا نمةلمل اسود اع هللا لص ىنااجوز ة هعمز تذب ةدوس تدر

 اسخا هللا لزئاف ب الا 0 اء اصرح دود كانف ىعدقال رع اهادانف ةليوط

 1 0 8 طنا كانا لولا 2 ةحاملا ءاضقل 4 4ك لاخلا عضاوملا عصام

 هللال وسر ايت اق ثالث ىر تقفاولاقرغْنأ رعناو تأ عقل كانا ميفالاو |

 هللالوسرإي تلقو ىلبصم ميهارباماقم نم اوذختاو لزق صم ميهاربا ماقمنم تذختاول
 0 | ءاسن مقجاو بالا 1 تازف نيم نأ ني تاو را ربلا كئاسن ىلع لخد
 فاطف اود رح محسو 1 نكنم اري اناا هلدب نأ نكقلط نا هب رىسع تاقف ةريغاا ىف 5-5 هيلع هللاىلص ىنلا

 ماقف اولاطاؤ ار

 هيلع هللا لص هللالو_سر ١

 هيلع هللا إص هللالو_سر

 5 3 تأ 1 5 1 00 سو |[ هللا لوس ر ماعط نونيحناوناكن يطسما نم سانىف تازئاهنا سابعنبالقو كلذكتازنف

 12 « رد ومحو | نوجرخحالو نولك أيت كردينأ لبق ماطلا لبق هيلع نولخديف ملسو هيلع هللالص
 نيذلاام ا ب كاع ازين مبىذأت ل و هيلع هللا لص هللال وسر ناكو

 ها 1 3 رح 0 : " اولخدال اونمآ

 5 لوختا حد كب أ

 1 1 يب نواكأتف م 3-9 0 ف 7 © ماعط ىلا 2 اوعدتنأالا م مكل'نذؤينأألا ىنلا توي

 0 وسر لاض6و ١ اراخ اي ميعداذا نكلوو» 5 ردا تقوو رىهضت طر راظانم ىدي 4 أن نير ظان ريغ

 ىلوتق ءالاديدش اسوديلع | ١ 0 0 هاف انقل تك 4 يعطاذاذ

 7 رشو دم 2 ا يا ا
 او>رخ الوم ”رارالف

 اوقرفتف ( اورسشتناف مئمطاذاف ١ اوايبسواف م .عداذا نكلو )تازئو محرف

 اروح اورق 1-1 (متمعطاذافاواخداف متبعد اذأ نكلو) هنيحو بعت (مانا نب رظان ريغ ماعط ىلا)



 1 لا ىف ريمتلاوهو ل اعافلا٠ نم لاملا عضوهىف ( نهنسح كرجعأو ماو ) ميرحتلاب جا جاوزالا

 ا | ىح 0 4-1 50 0-1 اتضورتش ' نورشعلاوىب ,اعااع ا م ريكتتلا ىف هلغوتا جاوزأ نم

 نبرفعج أساس دع تنب
 نونسح هبحعا نما ما بلاط ى بأ

 تامامةلسماو ةشئاعزعو

 مل” وهيلعهتلا فصلنا ل وسر

 جورتي نا هلل>| ىتح
 نا ىنعي ءاشام ءاسنلا نم

 اما اهمممنو تعن ةيآلا

 كلانالحاانا هلوشوا ةنسلاب

 لوزتلا بيرثو كحاوزا

 فصلا بيرث ىلع سيل
 ىئسا(كتيع تكلئامالأ)

 لحم و ءامألا هيلع مرح نمم
 ناكو)ءاسنلا نم لدي عفرام

 هدزؤدح5ُز واع نعربدحنوه

 اولخسالاونمآ نذلاامأأي)

 مل نذؤينأ الا ىنلا تو

 (نوسح كبعأول !و) ىرخأب
 نا كلن سلف 1 راانسح

 (كنيع تكلمامالا )ام جوزت

 هللاناكو ١ ةيلظبقتاةيرام
 مكلاعأ نم ( ”ىثش لكل ع

 نيا, )اظيفح (يقر)
 موقىف هيلا 0 تلزن

 ا

 ىنلاتوسقنولخدءاوناك ١
 ؛ مودع مسو هيلعهللا ىلص

 نورتو نوساجةشعو
 اولك أي ىتح ماعطل نيس

 ىنلا ءاسن عم نوثدحمت مث

 ىنلا كلذ ول

 ا اونمآ نيذلاامأإ اأن لاَقف تلت هللا مهاهف لوخدلا نع مهاهيو جور طاهر اسودهيلع هللا ىل 1ص

 لوخدلاب( كلذ د قينأالا ( هنح و هن هانا نيرظان ربع ماعط ىلاىتتانذا ربل ىنلاتوساو ا

 2 - سولج م هاذاذ 3 . ز ىلع لح داذا ىحةعم تعحرو عج رف او-رخ

 ريا 1 ا ل شالا

 ا الو ا اولظظفحمت 5 اببقر'ىش لكىلع هتلاناكو 0 ليقو ءامالاو جاوزالا |

 الءاننأ سابالىأ كتنع تكلمامالا كلذ مرحف هتحوز دخاتو كتحوز ةيطعتناب |

 هب رام ءالٌؤ وه دعب كام سابع نبال لاق ه# كنيع تكلئان الا كلذنع 1 اهبط نأ ا

 أ واظفاح(اسقر “ىش لك نعدتلا

 ذب نا عاطتساناف ة ةأرملا 238 بطخ |

 نذؤينأ الا ىنلا تو اولخدنال اونمآ نيذلاامأإي © لجونع هلوق # نسح |

 اعذلا لومفملا نمال لدن

 ' نم لاطوعرا لدتا كفن نلمح <« نيتسح كيخاواو قار مسآلا
 نهب ك.اعيا اضورفم هريدقتو ريكتتلا ىف هلغوتل جامزا ن

| 

 موهو هاوعفم نود 0 ب

 كللا ىوؤتو نهنم ءاشت ند ىجرت هلوشةخوسنموأ ةمأ ةباآلا نا3ق فاتخاو 1

 ل عملا |فو الوزن اهب قويسم وهذ ةءارق 00 راو هاف قليلا“ ى ذل ىلع ءاشن نم

 ا الدسم ناالو كيل نهلالحا ىلع صن ىناللا َة كعب رالا سانحالا كعب نه ءاسنلا كلل

 ه احاوزا نو لوا هبال ءاسنلا نمءانثتسا © كنبع تكلمامالا ف رانا 5

 الا 6 ركل نذؤي نا الا ىنلا تويب اولخدتال اونمأنيذلااهيلاي 88 مكلدحام اوطضت

 اك | تلطتنأ كل سيل ىنعي # نهنسح كارو هاانرئارف 1 ااماذ تئشام كتبراجي

 سيعتلي ءامسأ دي سابع نبال اق اهلا كبسعأواو ىرخأ اهلدب كو كئاسننم
 ودهيلع هللا ىلص هللال وسر ا رار وال بلاط تأت 0 ةيمعنج 2

 ربنهىلا رظنلا زاوج ىلع ليلد ةيآآلاىفواظفاحىأ «ايبقر ىش لكىلع هللاناكو
 57 وهبلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق رباجن ء ىورامهيلع لديو ءاسنلانم اهحاكت

 ونأهجرخأ ل !ءفلف اهحاكت ىلا هوعدام ىلارظ

 ىنلا هللاتف راصنالانم 2 جود نأ 80 الح رنا ةربرهىبانع ©« م ث دواد

 وه ىتعي ىديمجلا لاق ايش راصتالا نيعأ ىف ناذ اهيلا رظنا ماسوهيلعدلا لص
 ترظن له اسو هيلع هللا لص ىنلا ىللاقف ةأرعا تبطخ لاق ةبعشن ةريخملا نع رغصلا
 ا كاراوو د رلإ دم لا انككو مخي نأ :يرح املاك ايلا رطناقب لاقالك لق ابل

 ني- شحج تنب يي زةهلو نأشىف ةيآآلا هذهتلزن نيرسفملا رثك ألاق ةيآلا # ركل

 نينس رشعنبا ناكدنا كلامنب ن 3 نع ©«ق )ل سو هيلع هلثاىلص هللالوسر امىج

 هللالوسر ةمدخ ىلع ىنظاوت "قناه م أتناكف لاق ةمدملا ديس ملا حش

 نءاانأو اسو هيلع هللاىل 1ص هلالوص قونو نيئس شع هع سو هيلع هللاىل !ص

 ىنتيهىف لزئام لو ًاناكو لز ”ًأنيح باحملا نأشب سانلازعأ تنكو ةنس نيرشع

 مؤسو هيلع هللاىلص ىلا عصأ نيح شحج تنب بنءزب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 هيلع هللاىلص ىنلادنع طهر قيو اوجرخ مث ماعطلانم اوباصاف موقلا اعدف اسو ىعاجب

 او> رم لدعم تج رخو جر ملسو هيلع هللاىلص ىنلا ما-ةف ثكملا اولاطاف ملسو
 دق معانظ مث ةشئاع ةرخ ةيتع ءاح ىتبح ةعم تدشمو و هيلع هللا ىلص ىنلا 0

 ىنلا



 هللادنع نم ضيوفتلااذهنا نا غاذا نهال اعبج نهاضرو نهنزحةلقو نموبعةرقىلا برقأ ىأ( نولكن تيآ اع نين

 نهلك نيذربو ”ىرقو نيدرب نونل ديك أت عفرلاب نيك ن وعلا ت دواس را لص و لا و نهسوفن تنأمل
 هللا رب داع .نونم رب لنا ديعوهيف(م ؟واقىفام ملعبهتلاو) نهتينأ .1 ىف نهلادك اتبصنلاب نه اذاش ىرق ةو دقن لعن

 ردو قتن نابقيقح وهف ةبوقعلابلجاميال ال( يلح ) رودصلا تاذب (اهلعهتلاناكو ) هلوسرةئيشهىلاضوفو كلذ

 ققخ ريغ م هال ناكر 7 ١ ريك ذتلاب اعريغو بوقعيو ه6 هس رعو انا( كا عت

 ةرث لأ برقا كئيسشم 0 كلذ 0 ني هديا 2 نيضريو
 ِْ تداودس نأ م ءاو_س هيف نولك م كح هن الاعب نهاضرو نهن زح ةلقو نوهنونلعا

 عف لصف ريغب زاح اذاو

 ١ دعل ن م !زوحا لفل

 عستلانال عستلادعإ نم
 هنلعهتلا لص هللا لوس ر باصن [| 0 1 نا : 7 4 1 1 د ن 2-0 0 (|تكحل : هيأ“ كاعالا : يخش "فا نأ كنم ةندحقت كلذ نذل '.هتلا|
 ِ , ءاتيلا ىلع رشو بصنلاب نونبعاو ءاتلا مطب رظ ىرثو هننهسوف نم طف هلا ا

 ١ فام ملعي هللاو © نول ذا تصلب ىرقو نيضرب نوتددكو. نهلكو لوعفملل

 ١ ال ي ايلح هه رودصلاتاذب # اع الغ هتلاناكو يه هناسحاىف اودهتحاف 8 5
 | ا ثيناتنال ءايلاب # ءاسنلا كل لحال #8 قتناب قيقح وهف ةبوقعلاب 1

 ْ 3 سلاةيلع هدد قوهو عسنلا| كعب نم 4 دعب نم م ءاتلاب ناب رهعبلا ا روو قيفح ريغ

 ١ الو 2 ىرخا حاكت هل لح , ا ةدحاو تتامول ىح موي اراقب ردو انقحىف عر رالاك

 د 8| كد سم نه و ىرخا اهناكم 1 و ةدحاو قاطاف © 3 جاوزانم نع ا 5 نا

 عبرالان ااكجاوزالا نم اسو
 لد# ناالو ) هتماباصن

 قالطلاب ( جاوزانم م

 ندمت نإ و يا

 ا اكوا عستلاءالؤرب

 ةما رك نهضءعبوا نولكي

 نرتخا ام ىلع ءازحو نهل
 ْ ءاحراو بورش نه © ِي نملك 0 نهتم :طعأىأ شن هيت :[اع نيرو لاقت م كلذ

 ١ ناكو 8 نهضعب ىلا ليملاو ءاسنلا أ هىأ # م كبواقىفام !ميهللاو 8 ءاوناو لزعو

 ءاسنلا كللحتال © ىلاتهلوق 6 مكتع ىأ « يح ب مرئامض ىفاع ىأ 00 ىلع هلا
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 ةعتملاو( نهوعتف )دعلانم | ك2 8 تالت حلا ىلادانسالاواهنو دعتواهلاتك اف هتلككالوةك اهدتءاذ ها ردلا تددع

 لق اهقلط ىتدل بن : | نياادلاىدح الادب اىلع اففعاهنودتعتر يثكن با نعو مكلاف هب رعشا مك جاوزالا قح ةدعلا

 نواعتفت اهددع نوفوتست

 رهماهل مسي ملاهي لوخدلا | درج“ ةدعلابو>و مدع ىضتش هرهاظو اهيفنودتعت ىنمع ءادتعالا نم هنا ىلعواءاتلاب

 نهوحرسو ) اهريغنود || ةنمؤمالا مكتيالز ان مؤملا ناش نءناىلعهيبنتلل ماعركنللاو تانمؤملا نصيصختو ةولخلا ||

 ندوكسمال ىأ (الج اح ارسم | رثؤي اكةباصالانكعاٌعر قالطلا ارنا مهوتنىسعام ةحا زامث ةدئاذوهتفطنل اريخت

 نهغوجرخأو ارارض !]! ضورفلل صئاؤلاناذ'اهلاضورْفم نكي لنا ىأ 4ك ”نهودتف زط ةدملاقرتوب فشلا

 1 ءالذا مكل زانمنه || مالاوا امهمجلاع عيتمللا لوا نازوو اهلذنتس ىهو ةعلا زود ضورفملا فصناهل

 أنا ىنلااهيأي )نهلع ]! نهوجرخا## نهوحرلم و 6 اها ضورفلل ةنسةماملاناذبدنلاو بوح ولا نيب كرتشملاب

 تينآىناللا كجاوزأ كل | زوحيالو قح عنمالو رارضريغنم 6 اليجاحارسإ»ةدعنهيلع كل سيلذا كل زانم نم
 ذا نهروهم ( نه روجأ ىتلااجأب ل نهب لو دملا ريد ريعشلاو قالطظلا لع تيس هنال سلا قالطلا شا ١

 ذهلوعضبلا ىلعرجأ رهملا عضبلا ىلع رجا رهملانال نهروهم * نهروجا تين[ ىناللا كجاوزا كلانلل- اانأ
 ظفلب حاكتلانا ىخركلا لاق ديبقتك هلل ضفالا ,ناثالل ب. هلع لطافقوتلال هلع اناطعإب هلزئاختالا دك

 ديأتلا انلقوزئاج ةراحالا || رتشملاناف# كيلع هتلاءافاامثكنيع تكلمامو  ءاوقةيبسم اهنوكب ةكوامملا لالحا
 تفأتلاو حاكنلا طرشنم .مس م ل لس
 ا 2 لالا لا تحوزتنا لوش لحرلا ملاع نم ةلزف اهلاق ناكناو دوعسم نأ ىلع اودك لاقدنأ

 ردن 3 هزاع رس 5 ا 0 1

 ال ةالعا اه اننا و ءاقا مث نهوئلطاذا لش 1و نهوقتلط مث تانمؤملا مكانا لوش هللاو قلاط نانا
 -هواطغ م91 ةافاته ا

 ١ لاق وداع هللا ىلص هللالوس رنا هدح ن 32 أذ ع بره نب زر#+2ىور 0 0

 قئدمرلاو دوادوبأ هخرخأ كلغ الاف عيبالو كلع :الايف قتعالو كلغ الايف قالطال

 اهتىستو اهضرفوأ الحا

 كنع تكلمامو)دقعلا ىف :
 1 ١ ةجرتىف ىراملا هحرخأ حاكتلادعب قالطلا هللا لءجلاق سايعنبانع 6 خر) هانعع

 | حاكتلا لق قالطال و هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لاق راحنعو دائما ريغي بأي

 4 8 هو .٠ ب 1 037 26 : 58 5-5

 ناكاذ اهنا ,ازعلا 2 أرهشالاو ءا رقالاب ماوس 6 ردح ةدعنم نولع مكلاف#

 ةدع نم نييلع مكلاف ) قادصلاوةدعااب> ون ةولخلاناىلا دج أب هذو ةدعالف ةواهلاو سيسملال بق قالطلا

 ضيحلاوأ ها مودتعت || اقادص اهل ىع# نكيملاذا اذه سابع نء!لاق هن نعتعاام نهوطعأ ىأ 3 نهوعتك 0

 ىهو (كلنلع ادا اع

 امهقاعإز ةيريو>و ةيفص

 قالطلاة تأ( نمومف ) || ةداقلاقو انها ةبتمالو قادضلا تنصت اهلف نانص اها رند كا
 ىندا ةف4مواراجو اعرد | عم اهلة رع سم ةعتملاو ندب ف ادع ليقو متظر فام فصنف هلوش ةخوسنم ةيآلا هذه

 احارسن هوحرسو) ”ىش | احارس نهوحرسو # ةيأآلا رهاظل لاحلكب ةعتملا قست امنا لبقو رهملا فصن
01 1 0 1 6 

 انسحاقالط نهوقلط(ال.ج | ىنلااماايو# لجونع هلوق * نمب رارضاريعنم فورعملاب نهليبس اولخىأ # الج
6 1 7 2 5 041 0 3 

 انا ١١ ىنلا امأاي م( ادداوقب م كررع 4 ككل هامو 0-0 نهروهدى ىأ «# نهروحأتينآ ىاللا كحاوزا كلائال> اانا

 ىنالا|كحاوز ١كلانالحا 4 هيتس رك : - ْ ديك 0 تكفا رام :تناكدقو ة هد ريوحو ةيفصلم اهكلقف ىلا نم ىأ © كيلع هتلاءافأ
 , .٠ كا وس يس يس ل للا

 كيلع هلل مف امم ( كياعهتلاءافأام ) ةيطبقلاةيرام (كنيع تكلمامو) نهروهم(نهر وح )تنطع |( تلد



 تابثااو ماودلاوأ عبمتلا هندا ل كالاونب , رفاكلا مطتالو ) ايظفعاباوث ( اريبك الضف هللا نم مسهل ناب نينمؤملا رشبو )

 000 2 لعلاو لعافلاىلا افاضم نوت نأ ليت ءاذبالا ىنمعو_ه ( مهاذأ أ عدو ) هيلع ن :اكام ىلع

 و مهكب هناف(هللا ىلع لكوتو) م1 ناكم مهيأ كءاذبا عدىأ لوعفملا ىلاوأ مس اذن أنه فذئالو مسلابنالو

 الحشا لبابا نه باطخم اهنمالكلباقو فاصوأ ةسمخم ةفصوملامت هللازا لقو هيلاضوفم هءؤكو ( الكو
 ١ ضاىعالابرششدملاو ريكلا لضفلاوهو مثالا ر 2 هيلو 0 ل ادهاشنوكيهنال نينم وا رشب وها وش

 1 ل مق لبقأ ء ضر أ م ١١١ ريت اذا هلال 4؟نورشعلاوىناثلاءزحخلا) نيقئانملاو نيرئاكلانع

 5 اشدلل بسانم 0 ةبثم ||

 ا دقالو ه,هلاعار حا ىلعوا خالار 1 لع اريك الضف هلا ن 50 مها نابل ريمه و1 ردعلاو 1 1 2 وخو ص ا

 , هيلعوهامىل 0 حيبهت 6 نيقتفانملاو ن 3 . رئاكلا عطنال ا ةقاؤ 0 ثم فو دح ىلع ا

 هنال هاذأ عد رذنلاو

 رمال مهاذأ كيتا
 ىلعةذخا قعوتاز ع مهيأ د ع !ءادياوادن ل ذة الود كايا م اذبا # ماد ذاعدوإا مب" ملاحم ن كاع 8 هأدبال ىذالاو

- 
 ا كدلك هتلب ىكر# ميم اع لكرتو إل فلاي[ اب وسنم ل قادهلو 00 مد ق

 ١ تالت 2 اهيسالك لبا تافص سس هقتمو ال:ىلاثت هلماواهلكلاوحالا فرس الا هيلاال 1 ا

 | رسثبملا لباقو هلل يصفتلاكهدعبامنال ةبقارملاب سمالاوهو دهاشلا لباقم فذخل هبسانب أ هلوق هريست هللا ىلا
 هريسيكب هللا ىلا ىعادلاو ,هاذايةالابملاو رافكلاةرقا منع ىهنلابريذنلاو نينه ؤملاةراشبب سمالاب | لكوت نه ناقمتلا لع لك

 ا هم !عاباهرب ىلاعت هللا رانا نه ناهد ءافتك الابرينملا جارسلاو هيلع لكوتلابمالاب أ ريسع لك هيلع ر سي هللا ىلع"

 | نهوققلط ا كا ا ء لاهاي هريغنع هن ىقتكيناب اهقيقح ناك || هيءافتك الابرينملا جارسلاو
 !هرانأ نمنأل دلك | ءاتلا مضو فاابن هوساع ىب دايك د 2 20111 نهوسعن | 0 نسم ا ءهلل

 ناك هقلخ مج ىلع اناهرب

 مم لا تكي ناب اريدج

 اوتمآ نيذلاامأي ) هقلخ

 ىأ ( تانمؤملا متسكناذا

 باوثلا ىلع ةدايز مهيلع هب لضفتام ع © اريك الضف هللا نم مهل ناب نينهؤملارمثبو ف

 | ن رفاكلاعطتالو وف مالا رئاسىلع ةمالاهذه لضفتوهلقو باوثلاوه لغفلاليقو
 ا
| 

 | اذ هو هلع مهز اهنال لتقو مهاذأ ىل !إعء رب_صا سابع نب !لاق # 6 مهاذ ذأ عدو نيقفانملاو |

 ىلاست هلوق © اظناح ىأ 4 00 ىنكو هللا ىل ع ورا لاك نإ رشح

 0 ّ « نعوم نأ لبقنم نهوققلط مث تانءؤملا متسكناذا اونمآ نيذلاااي ف
 | قالطلابتر ناطر هكا ول لق الطلانا 7 ليلد ةي آلا ىففنهوءماج |

 ا ايسكنأ أ ةاسحال لاقإوأ قلاط تناف كت كد هلأ - امال لاق و 7 حاكتلاىل اعا

 دقملا ةعستو لصالاىف
 0 هلدحب المل احاكت

 رخخا 5 ةيعستك و هلا قيرطدنا

 دجال لوك دب امنالاعأا

 لاب آلا ةفسأ «

 لاقدبو ةشئاعو ذاعمورباحو سايعنءاو ىل 1ع لوقاذهو ق ىذ الطلاءشال 2 ٌقلاط ىهف ا

 م ركعو نسكلاو سواطو مماعلاو ديب كاع و مرش ءورعو بدسملا نب كدعرس |

 ىفاشلالاق هءوالا ل دعا 5 1 هداك ىعشلاو دهاعو راسينب نايلسو ءاطعو ت6
 5 ل /لاب ا 5-0-6

 لاق ا 3 3 ىلا مهارب ءأ لوقوه»و و تل ا بع قورو

 -اجتلا 1 ظفادرلو امس

 ( هنا ) ةيانكلا نآرقلا بادآ نهو هب حعرصتلا تايئم ءطولاى عمق هنال .دقملا ىنء*ىفالا ىل !اعت هللا باتك ىف

 تانمّؤملا قاس تاس 0 ناعم تانم وملاصيصخت ىف قو يكل ثان رملاو ةتساملاو ةسمالملا طظفان هنع

 سملاك ةههجلا للا را ( رهو نأ لقدم ندوتلط مث ) ةنمؤم مشين نمل ىوالا ناىلعةراثا مكحلااذهىف

 لاقفةر ا ىلا عجرم * ةنلاىف اهظعاباوت ( اريبك الضفهللان ره مهلن رأي نينمؤملا )) داب ) رشبو ) هللا لافهللادنع

 هءاحصأو ا ْن هللادنع ةنبذملا لقوم ( نيقفانملاو ) هءاعصأو ناقل 0 ه (نيرف ذاكلا) 7 عطل ١

 اظفح لاش وةرصتلان م كادعواي - اليكوهللاب قكو) هللاب قد ( هللا لعل كونو ) دج يمهلتقتالو ( مهاذأ عدو )
 نهومءاجن(نهوسك 3 لبقن م نهوجت فلم نهروهما وعس لو(تا دمؤملا]م>وز ذا وى أ(متككاذااوننآ نيذلاامأاي (

 سان ءنبانع ةمركعىورو عقالف م عناو همقو ةأسانيعنا ىعازوالاو كلامو ةعسر ||



 1 هللانأ در ا هنأ ىورو ةجرلا ةالصلاب دا رااذأ ىلع ليادوه ( اهح رنينمؤم اب ناكو ) ةعاطلارونىلا ا أ

 ردضلا هدرا 00 بل | زنو هيف انكرشأدقوالا ف رشب هللالو_سراب هللا ةرضخلام كو ١لاق يداوك نولصي أ

 (اع ع 3 كا معهدعأو) م لع مالا || كاك كرا دلوع ماا قوش 1 مهل هللا ةمحتىأ لوعفملا ىلا

 ميل ت1 زل( ادهاش 4 بازحالا ةروس ) 0 انا هيي ١؟٠ ريك ىنلا امأاي ) ةنملا ىنعي

 م دكت ىلع |[ 5 1 ٍْ

 هللادنع كلوق الوبقم |
 7 5 1 | ردنا 01 200 "5 0 دتككذام كلذ ليعتساو , هر ف 0

 دهاشل لوقل بش اكرم 6 ا لودوا ريقلا نع جوراآخاوا كرر ا هناقلمون © هنوقليموب ا وين ىأ لوعفملاىلا

1 
 ا حشا لدا َُ ارك ارحأ مهادعاو و ةفآوءوركم لكع ةمالسلاب رابخا  مالس ف ةنجلا
 دانا ااه هأ وه اعف ةغااباو لصاوفلا ةظفاحل مظنلا فالتخا لماو ةنجلا

 ا وهو 0 مهتاحنو مهرب ذكتو مهل دل مهلا تعب نه ع 7 اذهاش كانتسرا

 بحجناعو هديحوتبو هنزارقالا ىلا 3 هللاىلا انعادو اريدنو ارسثيمو## ةردقم لاح

 ةوعدلاههددقو هنايسا نم هنأ ثيح نم هل قلطا هريس نإ هنذاب ١٠ هنافص نم 4 ناعألا

 هدءاضتسي « اريئم احارسو قي دسدق بائح> نم ةنومع اللا 5 الل بعص صحأ هناي اناشا

 رع لوش اك ةر طققمالا

 0 |دئاص رص ةعم لحرب

 ا" ءديسلا هناردقم ىأ,

 ةنجلاب نينموملل( ارشيمو) |

 رانلاب نيرفاكلل (اربذنو) |
 ( هنذاب هللاىلا ايعادو)

 لكلاو هريس وأ هسعاب
 لاثللا ىلع بو_صنم

 هبالج ( ارينم احارسو )
 اظدترا ١

 رئاصبلا راونا هرونت نم ستشو ةلاهذلا تاغ

 «ايحر نينمؤم لاو ناكو ه# ناعالا رونىلأر مكلا ةملَظ نم مكح رخأ مكلكت الملا ءاعدو /

 ا ىولاتقو نيءماسلاب نع ربع مكيلع ىلصي هلو# ناىلا 1 او نسل ةراشبهمف

 010 هللان و 16 6 00 م ا سما 6 ماعوه لب
 ديه 6 ل١ مهلا تاع

 8 8 0 1 ا نمؤم 00 9 كله نوقلي ىنعي مالس 0 مهين لاق بزاعنب ءادبلا
 0 9 هم ل ْ كئرش كن رلاق نمؤملا حو رض بقل توملاكلم ءاحاذا نق دوءسم نان 3 هيلع ا الا

 كاد لغرب جاو دب
 ار مهلدعأو هم 6 هروبق نم نوو 15 الملا مهلع مستلبق هو مالسلا

 جا رسأ ذور ردقتاا 1 :
 لسرللئأ « ادهاش ك !انلسرأأنا ىنلااع ا قه ل> و نع هاوق 1 ةنللاىنمي « اعرك

 ا هللا نمآ نمل ى 4 اررشمو 2 ةمايقلامو مهلك قال ىل_ع ادهاش لقو غيلبتلاب

 ٠هنآل 6 انالان مصوو | 2 5 3 5 ع 5 ١ 9 ا 1
 9 0  هقذاب لف هتعاطو هديح وت ىلاىأ # هللا ىلا ايعادو كف رانلاب بذكن ل ىأ « ارذنو»

 ه.ىدتهاو كرشا| تاملظ هءالحهنال ارينم ايحازمس هاف“ #4 ارينم احارسو  ءسابىأ

 اصيلا روثهتوين روش هللادمأ هانم لدقو رينملا جارسلاب لدللا مالظ قمن اك نولاضلا
 كلف ناث# ”ىضيالام جرسلان . نال رانالاب هقصوو را_صيالارون جارسلا| رومدعاك

 اريخ» احارس ايلاثووأ 2

 لقاذا ”ىضيالام جرسلا |
 01 ا تفدو هطدلس.|

 ارشيمو انتينادحو ادهاش

 انتمقلي اريذنو اةكدرب |

 الربو اثيدايعملاايعادو |
 ا! 1 :رهاظ ةحو

 ل دل[ رو:تاثءر 2 جارسسلان . ةءاضادشأ نسعسلاو اسمع دعس ملو احارس ءاعس مل

 ةرثك رار جارسلا رون فال_ “ىشدنم ذ_خ وي نأ نكعال 1 6 ء

 ١ ( مقلب ) هلانوقلي ( هنوقليمو ) نينمؤملاة يحن م 2 /) ز 1 نينمّؤملاب ناكو ) ناعالا ىلا رفكلا

 كانلسرأ ًانا) مالسلاهيلعا دع ىنمي( ىننلاابس ًاي)ةنجلا ىقاتسحاباون(اعرك | رخل يلدغ ورا 1 باو ادنعةكئالملا م تو

 هتعاط و هللا نيد ىلا( هللا ىلا ايعادو ) هب رفكنمل رانلا نم (اريدنو)هتلاب نمآ نمل ةنجلاب (ارسشيمو) غالبلاب كتم ًاىلع (ادهاش

 ارنا كينذ نم مدقتام هللا كل رفغما انديه اهذ كلانمعلانا هلوةلزتا ف كب ىدتق اًئيضم(اريتماحا سس و ) ءسعاب (هنذاب)

 انااك ةرفغملاب هّللالو_سراي كللاءينه نو:مؤملا

 هندى بهاي ل ببي



 ةااوتمأ ل د ||| ىى 0

 مقود راهلاةكئالمو ل لالا ةكتالم نال ر كذإاباص> و راغلا ردك
53- 

 (اليسأو)رابلالوأ (ةركبموعسو ) كلذاورثك اوءانثلا بورضب هيلعاونلا ( اريثك اركذدهلااورك

هللاو هللا الا هلا الو هتادجلاو هللان راه اول ووك ةداتقن 5 ,عوامب
 

 مح كلوقك ليصالاوةركبلاىلا ناهجوم هوحم -و هللااو ورك ذاىأن نالعفلاو ميظعلا ىلعلا هتلابالا ةوقالو لوحالو ربكأ

كدي ب ميس !اوةعمجلاموب لدو
 

 نيبنم لماكمو ليربد
 ىلع هلضفلةنابا ةكمالملا

 ءاتعم نال ناك الا رئاشس

 هيلع زوال اعهناذ هيزنت

 داربنأ زاحو تافصلا نم
 ريثكت ١ هراثكاو ركأذلا
 املاذ تادايعلاو تاءاطلا
 سصخ مث ركذلا ةل-ح نم

 علو رك جيوستلا كلَذْنَم

 ىهوالصأو رحفلا ةالص

 3 اواي هذا

 ةالّصوأ ءاشعلاو"برقلاو
 ىذلاوه)ن.ءاثعلاو رحفلا

 6 3 مو مكيلع ىلصي
 لصملا ناشنم ناكامل

 1-0 فاطعش نا

 فاطعمل نأ ريعتسا هدوكسو

 انؤروهيلعاون> هريغىلع
 هفاطعناف ضيرالا ماك

 ىلعاهونح ف ةأرملاو هيلع
 لرعتسا ى> رثكمث اهدلو

 هنمو فؤرتلاو ةجرلاف

 كلع هللاىبص م هلوق
 كا تك دلع كك

 ةكئالملا ةاللصب دارملاو

 نيم وما ىلع لص مههللا هلوق

 ةوعدلا ىف جسم ب وكلا ولعح

 ةفارلاوةجرلاز زولعاو منك

 مط علا رم تال

 دامو شاوم دس اان
 مكل نورفغتسي ا مل مكيلع صبي ىزإاوه امشعو : 0 ةاصاو 2

 رك رفغبي ىل

"ا اع مهلا ثيح نم ةجرلل
 

 عوض الرول رللاو ضئاخلاو بنؤلاو رهاطلا اهلوقن تاملكلا ءذهاربثك

 ولا ّ_ يظلا دم ري طا نع هللا لزم اذ ةنقرلا

 ت١ ههههههههه سلس هلو تالا 0 هناا ردو

لاو.ر ل راثك ايكو ساي و
م 5 رعا)ةعاطلاو ةالصلا ىلع رفو

املظ نم( رونلا ىلا تالللا نم 
 ١ ءاعدو 0 ةيصعأملا نت

 [ضاصتخااهعاونأ نيبن هه تلا دكدلطم 0 _ اج

 سا اولا ع ولدهتلاو ودرج سدت

 عييسنلا دا رفاكن دوهشمامن وكل تاقوال ارتاس ىلعامهلضف ىلعةلالدلل وعل

 ةالصلا مبسفلاب دار ملا لمتو وامهملا ناهحو 4 3 ذاعفلا لف واهف ةدحانإلا ٠ راكذالاةلج نم

الاو , ل رافغتسالاب 3 ةتكفاماو ” 4 دز ىذلاوه هج
 0 ماعه

 ةالصلا نم راعتسم و مسملا ةالصلاب دأ نلف

 ىذلاىروصلاف ةاطعن الل جائشملا ةالصلا نما ةوخاما وتلا فاطع ئالاو محرتلا لقو

 ا اهس مهيلع جرت نينءؤملا هؤاعدو ةككالملا او رعاو

 نم # ر 9 ىلا تالبظلا ن

 حا حالصب .ةيانعلاوهو كر
 012 م

 | بقاعلاو بقاعلا اانأر ىدقىع 50 ىدذلارش

 ' هللا ىلصىننلا ناكلاق و ىبأ نع ؟مرابحز انور هللاءاممدةو ىت هدع ن

 ةبوتلا ىنو ىحاملا انأو نقل وقل انأو دجنأو دحتالاقف ءاعسأ هس ان عسل 0

 هدعب ىنالف ىف و5 اذاذ مهلوعبملا ءاسالا 7-1 ىعي بهاذلا ىلوملاوه ققلا ةجارلا ىنو

 هللا ضرغب مل سابع !لاق « اريثك اركدهسا اوكا اونمآ نيذلا اسيل ىل !اعتهل وق #6

 أ ريغ ردعاا كاح ى اهاعأ ردع مث امولعم ادح اهل لءحالا ةضيرف هدابع ىلع ل> و نع

 ظ هن ره سحأو هإةع لخا ! 11  تادجأ ردعي ملودبلا ىهتنب ادح ل لفغجت مهنافركذلا

 هللااوركذاو ىلاءتلاقو مكب ,ونج ىلعو ادوعتواماقهللا او ركذاذ ىلاعتلاقفاهلك ل 2

 رسلان و مةسلاو _ رح او ريلاوف راهتاو لدالاب ىتعي اريثكس ار

 22 د15 15|! ام #© ءوهسو 9 ادبأ ءاسنال نأ ريثكلا ركذلا لقو ةالع

هيزتلاو ميلا هبجو لسع هلل ك ركذ ن 000
 ةركب 98 ءوس لكن نع 

 اك ط1 ولا هنم مهش نيفرطلا ركحذ نال ةموادملاىلا :راغا هف 6 ةأسأو

 رصعلاو رهظلاةالص ليقو رسما اةالص نمي الب .صأو مصلا الص ةركبهل اولص ءانعم لو

 ربك ًاهللاو هللاالا هلاالو هتيدجلاو هللا ناهس الر هوت عم ىلع

 احلا انأو ىب رفكلا هتلاوحع 3

 ل

4 
 و

 قو ءاشعلاو بر ,ملاو

 هاوس دارملاو هنا ًانع دسنلاريمؤ مظعلا ىلءلا دعس ىفداز هللابالا ةوقالو لوحال
 وهدارملاو هناوخ ح م 1س و

 ةال_-طلا ل-ةقو نينمؤ ومأل رافغتسالا ةكتالملا نمو ةجرلا هلا ٠ نم ةالصلا « هتكئالمو

 هللاناتلزنامل ى نأ لاق هيلع ءانثلاو هدايعىف هللا ركزلاةعاشا ىهديعلا ىلع هللا نم

 المو اكتر :ًادقوألا ٠ فارتقي هللا لوسر راب هللإك 1 000 1 لاق ىتلاىل 15 نولصي 5ع

 هحادهو هاجر هناىندي © 5

 ل م ريثك ارك ذهللاا ورك ذا )نآ رقلا



 قخأهللاو سانلا ىئثحتو هلوقف عرصتلادعب ضيرعت هللاالا نوشْال ىبناب ءاببنالا فصو ( ةتئاالادحتأ نوح الو

 ةريغصلا ع ايساكخو فواعلال 1 تا زحالاةروس انفاك أ "1١1 1 ) اييسح هّللاب كو ا نأ

 12 ناكف ةركلا
 ع نامام) 1 ثعرإ | ف نواكمألا انفاك كو اب ايدسح هللاب قكوف 0 ضر عل » هللاالا نا نوشالو

 ١ ى

 هنيب تبكمفةقم هدأ ا مدح اد نكرم هئمالا ثدال نا ىف تفايساحم وا
 2( لاجرن :رمدحأإبأ لع# مكلاجرن وعمتمالا تتار

 ةققدح 38 لكان 05

 0 7 هيب تش ىَح

 بيطلارهاطللاباهنوكيهموع ضةّثب الواهريغوةرهاصملاةهرح نه هداوودلاولانيبام هنبو

 لوسر كلو مهااحرالهلاجراوناك اوةابواو لاح رلا غلبم اوغلبن ملممنال مهارباو مساقلاو

 ةعا اطلاوريقوتلابحاو مهل عصان قيفشهنا ثدح نم لباقلطمال هتماوبا 0 6# هللا

 حاكتلاو ريشا تودخادت .م ربح هنأ ىلع 00 ”ىرقو«ةدالودهنيب وهني ن ل مهنمدنزو مهيلع

 نيغاالا را ركذ دلو هلشعر مهنا متفرعنم هللالوسر نكل وىا رينا فذح ىلع ديدشتلابنكلو
 1 56 نيسكلاو سلو 1 هلناكواو - ماع ا رق 8 هءاوقحوا مهتح ىذلا,هرخآو 4 نيدتلا متو ل

 شاءواىفوتنيح ميهارباىف مالسلاو ةالصلاهيلع لاقاو ايبن ن وكينا هيصنمقال غاابنبا
 رخآ هنا دا رمان امم هنيدىلعناك لزئاذا هنالمدعب ىسعلوزت هيفحدشالو اب ناكل

 ىتد فكو : ةو.نلادب مك ناب قيلت" ند ماعيف هي ا ىلع * ىش لك هللأن ناكو ## * ىن نم

 ضرفو ,هل لح ايف مهتنالو سانلا ةلاق نوفاخالىأ# هللاالا ادحأ نوشخالو وه

 )لح ونع هلوق 6# مهيس ساعو هقلخ لاعال اظفاح ىأ * ابيسح هللاب كو 9 8 مهيلع

 | جوزتال ملسوهيلع هللاىصهتلالوسرنا كلذو 9 "ناعم دخان دك دكا 2

 0 مكلاحر نم دح ألبا دع ناكام هللالزئاو هنا ةأرسا جوزت ادحنا سانلالاق بنيز

 هنيبو هني تبث ىتح ةقيقحلا ىلع مكه لحر نأ نكيملهنا ىنءملاو ةثراح نب ديزىنعي

 | مس ماقلا ء انأ 00 تاقناف*ماكشلاو رهصطلا ة ةمرح نم ءدلوو بالا نيب تيشام

 | مح نم اوجرخأدق تاقءديساذه ىنبازا نسال لاقو مهارباو رهاطلاو بيطلاو
 ١ ملنيذلا لاجرلاب دا 00 كاع ع رم ءالّؤهو مكلاحر نم هلوقب ىننلا

 ١ بوجوملا عجري اهف هتمأوبأوه لوسر لك نا ىأ © هتلالوسر نكلو © مهدلي
 هب 5ك مت نييدنلا اخو قيهيلع م اةوعصنلاو ةقفشلا بوحوو هلميظعتلاو ريقوتلا

 املا هلت اما نيسنلا هب مت مول ديرب سابع نيا لاق هءمالو اود ةومالف ةوبنلا

 ْ 0 ريصي اركذ ادلو هطع مل هدعب ىنال نأكحلم هللا نا لاقدنع وامس هدعب نك

 درع ناوصدق تلق نافهمدعب ىتال هنا هزذعو لخدىأ# يلع ”ىشلكب هللاناكو 0

 هلبق ىن نم 0 !اهيلع ىسيعنا تلق»ىنوهو هدعب نامزلا رخآىف لزني مالسلاهيلع

 ند هدلوو بالا نيب تدث

 رهاطلاو دئابح نيغلاب

0 

 نايلي نما
 لوسر لكو (مهتلالوسر)

 ىلا عجرب اهف هتما وبأ
 مظعتلاو ريقوتلا بو>و

 ةقفشلابوحوو مملعدل

 ىفال هيلع مه
 نيب ةّباثلا ماكحالارئاس
 |ةىمصنلاو

 دحاوديزوءانسالاوءابآلا

 اوسبل ن.ذلا مكلاج رنف

 00ج نان ةققح ذالواب
 باب نم ىدتلاو مهمل 2

 بي رقتلاو صا اص جا

 محفب (نييبنلا متاخو) ريغال
 9 قيل ودع مص داععأ 0

 دخل انالىعي مهرخآ

 هلق ئن نمىسعو هدعب

 ىلع الماعلزني لزني نيحو

 هءلع هللا ىلص د2 ةعار

 لآ اسمو ىل سو هيلع هللا ىلص دع هكا ردا د الماع لزب نامزلا رخآىف لزب ني>و

 هللا ىلص هللال وسر لاق لاق هئع هللاىخر 5 هرره فانع )َّى 0 هعمأ نضع هن هلق

 0 6 . 5 ِ مل : اح . هب
 عض ومالا هلج او هتسحااؤأب ايل ْئب لحر لثك لاق ءاس الا لثمو ىلثمنا مسوهيلع

 1 الاوله تءذواله َ وو وهلن وت 2 ةونوفوطي سانلالععئماباوزنمةيواز نم ةنمل

 5 0 نع( ق١ هاب الاتمتخأ تئج هيفوءونرباح نعونييبنلامتاخاناو ةئمالااناف

 ىحاملا انو دجأ انأو د انأ اىسأ د هل ساو ة داع هلل لش اص هلالوكر لاق لاق 2

 "دة رتب 11 ممو

 عباطلا ىنمع ءاتلارم 85
 2 هوشو 6 مخ لعافو

 م اي اد 0 دوءسم نبأ

 ايلع * ىث لكب هللا ناكو) نييدناا ٠
 ناكنكلو نا رب دف ادع ناك امزاد.هش (ابيسح هللا ئكودتلاالا دح أنوش الو)) .

 الع ) مكلمفو كلون( 'ىشلكب هللا ناكو) ءدعب ىن نوكيالف هلق نييبنلاهب هللا متخ (نييدنلامتاخو) هللا لوسر دمت



 . هارملاغوابوةجاحلاكاردارطولا ءاضق لبق اد دن اوضق اذا ممتايعدأ جا جاوزأ ف جرح نينهٌداا ىلع نوكي الكل )
 عسوةهيلعهللا لص هللا لو وس ا دوك دارألا ال لثم وهو ةلاحمالا وكم( ال وعفم )هنوكي ن أ دب ريىذلا ( هللا عأ ناكو)هنم

 (هللاةنس)ءاسنلاددعن مهل ر دقو ادة سحابذ ز حاكت وهو هل هلل سمح ًاوذإ لح أ (هلهللا ضر فاعف ج جنح ف م :!| ىلع ناك ام )بنز

 ا د و 51١ زي الدنج وابارت(نورسشعلاو ىداجلاءزجلا) مها وقكر دصملا عموم ع وضوم مسا
 ] كلذهللا نس لبق هناكج رح

 | ىتلاءاسن دءاسل لوش تناك ام ١ هدب د م د هتحوز زاهلعجو ا هنم اهحنوزب ا
 هونضاملاءاسالا 1

 ريف_ىللا ناكلشو نك والوا خفت < نتناو ىجاكتا ىل ىلو هللانأ ملسوهيلع هلل اىل اص 3 5 عز 0
 مادقالا ىف بدلع رحال نأ أ

 0-5 ءاا ىلع. ن لوخي كب الكل م( هناعا ةوقىلعنيب ا ءالج :|كلذو اهتظخ قف ا 1

 | محو همأ حنا ىلع ليلدوهو ججوذتلا ةلع « ارطو نم اوضقاذا متابعدا جاوزاىف |
 هك الوعفم © هدي رب ى ذلا 2 ناكو #© لئدلا ةصخحاتالا دداو ةماآلا

 هل مسق# هلهتلا ضر فاعف ج رح نه ىبنلا ىلع ناك ام ل بنز جوزت ناك اي ةلاحمال انوكم |
 | نس © هللاةنس 9 مهقازرال ركسعلا ضورف هنهو ناوندلاىف هلضرف مهلوقنه ردقو |

 | ناكو » مهل حابا اعث مهنعج رحلا ىننوهو ءاببنالا نم # لبقنم اولخ ني ذلا ىف © ةنسكلذ

 | # هللاتالاسر نوغلس نيذلا # انوتبم امكحو ايضقم ءاضق  ارودقماردق هللاسعا | اولخ نيذلاف ) ةيرس

 هنوثوو هللاةلا در 'ئرقو عوفرسموا بوصنم مهاحدموا اولخ 0 نيذلاءايبالا ىف ( لبقنم
 6 ا ا 2 ا 6 7-00-322 ا هللا عا ناكو ) لبق نهاوضم

 ءاضق ) ارودقس اردق

 مياعمسوو مهيأ حاب اامىلع

 دقو هريغو حاكتلا باي ىف

 | ىرارسلاو رئاهملاهتحت تناك
 ةأرعا ةئام دوادل تناكو

 ناياساو ةيرس ةئامثنثو

 ةثافعدو ةرح ةئاككت

 ١ لزت و هلي و ىبدب ر لا قاافدعم لخدال تبهذو تبلا لح 7-1 ققاطناف لاق ى

 0 نت وح الص ىنلا وأمل 0 الو انوتبم اهكَحو اضقد | 1 ابان يع هيلع هللا ١١ ملوااملاق سنام ا :

 لاق ملوامب تباللاو بنز ىلع ملوأام لضفاو رثك ًاةياورىفو ةاشب ملوأ بنز ىلع || :تلفح نا! ةنلغ كفو
 100 : 7 4 50 5 ع 5 7

 # جرح نينم وم ا ىلع نوكي اليكل لجون هلوق #8 ءوكرت 0 0 (هللاتالاسرنوغاسس نيدلا)
 6 ارطو نمنم اوضق اذا ف ىنتملاوهو داع 1 مليعدأ ج جوازأىف 9 مث ملىا| تةولوألا ل ةلازغإلاا
 ا ا تنك ىذلادز : ص ىهو باز كانحوز لوقب عمرا لخ ىف كلتا

 ناكو # بالإ لع ل صلانا ةأ | فال ىدتملا | ل ناك او ىدتملل ا 0 دملا لغسللاوأ

 انك خل بفه٠زقف ىدق دقو ادفان 0و امضام هللا ءاضق ىأ 4 الوعفم هلل 6 أ

 « هلهتلا ضر فاعف جرح نم ىننلا لعناكام ف ىلاءتدلوق # ملحوهيلعهللاىبسهللاوسر |

 نشب اعل 4 لبقن» اولخ نيذلاف هللاتنس هي هريغو حاكتلا نم هلهتلالحأ اعف ىأ

 باب قى رهيلع جسد مهلحاب انام ىلع مادقالا ىف مهيلع ج م رحال نأ 0 ءاس الا 0 ةَئَس هللا

 ةأسعا ةئام م السلا هيلع دوادل ناكذمم فراوشلاو د 1 را مهل ناكدناف هريعو حاكتلا ١

 ا هيلعةمسوتلا !سوهيلعمتلا لصدم حن نس كاذكف ةيرس 0 عممس يت الغ دعا 1 قارلفلاو

 دح أ ىلع جرحال ناايضمءاضق ىأ 00 رودقم اردق هللا عأ ناكووف ماع عسوو مهل نساك

 | ىأ « هللا تالاسر نوغلبب نيذلا ف هلوقب ءايبالا ىلع ىلاعت هللا ىنأمث هللحأ ايف
 هنوفاذيىأ © هنوشخمو  مهيلا اولسرأنمىلا هيهاونو ءماوأو هننسو هللاضئارف |

 نينا تعاود نوغلم ناذلا

 هنوثعو ) نوغاس

 (نينم ملا لع 'نوكي الكل
 | جاوزأ )ما (جرح)كدعب
 ءاسن عاوزت ىف ( متايعدأ

 نوماوضقاذا) مهوب نه

 نهنحزرخ اذاةجاح(ارطو
 نهتالطوأ موه دع نهمدع

 كل 2 هللا سعأ ناكو (

 ٍسوهيلعهتلا لصادخ بز
 ( الو ) اهث(هللاضرفاعف)َق ضو مثأم نم(ج وح نه ىتلا لج ناك املاك الؤعنم تاذاكتت وعاد 'اكلاَس واّاك (الوعفم)
 ملسو هيلع هللا لصد لبق ند( ع اوم (اولخ نيذلاىف ) هللاءاضقناك اذكه (هللاةنس) جوذتلا نم(هل) هللا صخر
 ىف ( نذلا) ناك ءاضقهللاءاضق ناك (ارودقماردقدتلا سعأ ناكو )سمقلب جوزت ىف نايلس لاو واتا مزيف هلا

 ةلاسرلا غياب ىفهللا نوفاخ ( هنوشو ) ملسو هيلع هللاىلص ادعو نايلسودواو ىنءي(هللا تالاسر نوغلس) نيذلاجوزت



 بي 5 تازح الاةروس :

 ا رطو هع مدز ىضقال #8 هد ار ىلا مالا ضوفوا تعو<ل.نا كلذ لائماق ىلوالاناؤ

 مملو اهل 0 هج اح

 اهنا ىعللاو اهكتح وز ”ىرقو# كيف لة ال لثم قالطلاع ع ةيانك رطولا ءاضق

 !.ةو هاه اهك انحوز نامدع تعدو اهقاطو ةداحاهيق هلى

 د ناكام ىلاعتهتلالاقاكهتنس لاطباو ىنبتلا ةمرح ةلازالاهايا ملسو هيلع هللا لص
 اف تاقناف مجايعدأ جاوزأف جرح نينمؤملا ىلع نوكي البكا لاقو يل
 اما هين 0 ىلاعت هللانا وهتاق» اهك اسماب اديزملسو هيلع هللا ىلص ىنلاسعأىف جديافلا

 0 هيلعهللا لص ىنثلا هاهنق هتحوز

 هتمآل كلذ لدم حا كل اهحا فر ىلاعت هللادمافهملا ةأرعا جوذتي سانل الوق ىثخ ديز

 لوقلا انزو>اذا اذهو اهاوهنع 0 للا دانو ةوهشللامق اهك اسماب هنأ ف نع ل 3و

 كلذ لُّدمو د زاهقلطول اهحاكنوأ اممم أ هناوهو نورس لا ا ىذلامدقتملا

 هباوءامشالا هده لدم نم هملق ق عقشام ىلع مولهريع ل ءلان 2 ءاس الا لاحق حدشال

 ةرظنو نسحلا راسحس| رقيلا# 8 عبطامل ك4قو كال هده ل مو امس 5 اًحاهار

 اهقلطالف هن هللا !عأام هسفن ىف ىنَح و اهقالط نع

 ظ هلوقوع م ءاهتلاو ريثشبلا ميط نمسفنلا ليمودولان الاغام دصق ملام امعوفمم د

 قحأمللاو هلوقو» هيفمثاال نسحوهو فورءمابسأهتلاقتاو ك-جوز كيلع كسمأ

 ' كاشخ ,ألاقدقمالسلاو ةالصلاهيلعهناف قيساهفدتلا ىشخم نكيملهنا هددريمل هاش نأ
 مودع ةشلإب قحاشانا ركذ سافنلا نم ةشيفلار رت دا ةنكلاودإ ١ هاو كل
 هتحاحىأ ه# ارطو اهنهددز ىغقالف 8 لو نعدلوق # ءاشال اعبجىف لاوحالا

 | اهقلطو هسفن اهنع تباطو اهنع هتمه ترصاقت:و برا اهيف هلّوم ملو اهند

 | ام لوخدلا دعب ل ىنبتملا ةجوز نا اميل رطولا ءاضق ركذو امتدع تضقناو

 لسو هيلع هللا ىلصوىنلا جاوزأ ىلع رخت# بيز تناك سنأ لاق *# اهك انحوز ف

 | بنيز تناكوعشلا لاقو تاومسعبس قوفنم هللاؤجوزو نكؤابآ نكحوز لوقت

 لدت كئانتن نم ةأرمانمام تالثن كيلع لدال ىالشو هيلع هللا لص تل لود

 مالسلاةيلع ليربج ريفشلا ناو ءامسلاو هناك ىو دحلو ا 1
 ْ بهذا ديزل م هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق ئزةدع تضققن | لاق س :انع( م )

 "ل 0 الفلاق اهنيحع رمي ىهو اهان 0 ديز ق-لطناف لاقىلع اهركذاف

 تو اهركذإس و هيلع هللا لصهتنالوسرنال اهياا رظنان ا عيطتسأام ادد ىف اه

 أ رك سو 4 0 هللالوسر لسرا بنءزاب تاقف ىقعل تضخ و ىريط

 هلال 0 ونارشلا الرو امنا تماقفىب رسعاو 1 ىحاتش ةيناصيان [اه تلاك

 | لسوديلع هللالصمتلالوسرزا انتيأر دقلفلاق نذاريغب اهيلع لخدف !سوديلع هللا لص
 | كعب تريز ندع الإ قبو سانلا جرد راهتلادتما ىت> معللاو زيذلا اندعطا

 عينا لعجفهتءبتاو ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسر جرف ماعطلا

 ردأ اف لاق كلعأ تددحو فيك هللا لوسداي ن اهو
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 نويلع اسي هءاسن رخ

 اوحرتمت الا در نأ ى

 نع ل

 (ارطو اهنمديز ىذق الف
 غلابلاغلباذاف ةجاك-ارطولا

 ةمه هف هل ىث نمدتحاح

 ىنعملاوهرط ودنم ىضق لبق

 ةحاح ايفديزإ قسم الق

 اهقلط وهتءهارنع ترصاقتو

 (اهك انحوز)امتدعتضقناو

 لاق ةدتعا ا اغا ىور

 ملوهيلعمللا لص هللا ل وسر ا

 أ ا دجأام ديزل

 لع طتلا كنت يئن
 تقتلطناف دز لاق بنز

 نا ىرعثبا بنزايتلقو
 هيلع هللا ىلص هللال وسر

 تدحرفف كبط# مسو

 لصهللالوسر اه>وزنو

 اهب لخدو عسوديلعهللا
 هئاين نمة أسما لعملوأامو

 معطأ وةاش حذ اهلعملوأام
 ىتح محللاو زيا سانلا

 راملادتما

 ا( واهنم ديز ىضقالف)

 تجرخاذا لوقب ةجاح
 ابك انحوز)دسز نم اهمدع نم



 اهحاكن كسفنىف قمن ىأ
 وهو دز اهقلط نا

 ظ 3 ىلاعت هللاو ادأ ىذلا

 جاعت هسفن ىف ىخأ ىذلا

 ةقرافم : هدول امهبلق

 قو قواولاو اهاياديز
 (سانلا ىث 2 و) كسفن ىف

 مت دنا نشات ا قلق
 قس اهنلاو ) هنا زا

 ىأ لاطاواو (ءاشْعوأ

 كلع كينان لوف

 كسفنىف افخم كحوز
 ىنخنو اهكسعالنأ ةدارا

 قدحمو سانادلاق ا

 ناب كلذىف اقيقح سانلا

 عكر ةشئاو ن2 هللا 22
 هللال وسر مكو اهنع هنا

 امت اش سو هيلع منلاوك

 ةيالاءنه كل هبااىجوأ

 ( سانلاى ثنو )نآرقلا

 كلذنم سانلا نم ىحمست

 ( ء(اقخشر[قحاملااو )
 هت مص ©

 هنم ىعس نأ

 ل ٠١ زل « نورشعلاو ىناثلا ءزجلا )

 هتلاو هيكل[ رهريست « سادنلا ىكختو ف اهقالط ةدازاوا اهقلطنا اهحاجنوهو
 هدح وءافخالا ىلع ةساعملا تثسلو لاعلاواولاو ىشعام هيف ناكنا 3 ءانك نإ قحا

 هرامضا ىفاشام راهظاو ساثلا ةلاق ةفاح ءافخالا ىلعلب نسحهناف

 ميرعجا ٍسابعنبالاق © افلا ىو ءانط من دولبقو ابد سابع نبالاق

 نأ قحأ هللاو © اهسكت مث هنأسما قالطب الجر عأ اولوقينأ مهتتال فاخت لبقو
 ةيآ !سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلع تازئام ةشئاعو دوعسمنءاو رع لاق © ءامخم ١

 0 اع منا تس دش لوصر مكوا تلو ةمكا وب ةي الا هده زم هيلع داشأ ها |

 هجرخأ هيلع تمعنأو هيلع هتلاعنأ ىذلا لوقتذاو ةيآلا هذه مكل ىجولا نم

 بد ىع نمسح ا ىدمرتلا

 مد لصف اج
 ىنلابلقف اهتبحم عوقونم اهلوزن ببسو ةياآلاءذهري_فتىف هوركذام تلقناف

 هبصنع قيليالامو جرحا مظعأ هيف اهلديز قالط هتداراواهآرامدنع لس سو هملع هللا لص
 نم مظع مادقا ادهتلق امندلات احلاةره هز نم هنع ىهمامل هيثيع دم نم / سو هيلع هلل لص

 ىهو هتبعافاهآ رلاق فيكو هلضفبو ملسو هيلع هللاىلص ىنلا قمم ةفرعم ةلقوةلئاق

 وهو ملسو هيلع هللا لص هنم نييخحي ءاسنلا ناك الو تدلوذنه اهارب لزب ملو هتعتني

 وهو اهكاسماب اديز سعب نأ نع 2 هيلع هللا لص ىنلا هزنتىف كشيالفديزل اهحوز

 نع ىورام بابلا اذهىفام صأو ؛ نيرسشفملا نم ةعاج نع ركذاماهايا هقيلطت بح

 لاق 0 نع هلانيز 0 0 دزن . لعن“ ع ةنيبعنب ن ناش

 0 هلال وسرايلاقف لسوهيلعهتلا لص هللا لوسر ىلاد,ز ءاحامل لوقت اق ل
 نيسحلانب ىلععلاقف هللاقتاو كجوز كيلع كسمألاقو كلذ هبعأ بنز قلطأن أ
 ءاحالق اهقلطس اديزناودجاوزأنم نوكتساما هلعأدق لج وع هللا ناف كلذكس ل

 تلقمللاقو ىلامت هللاهبناعف كجوز كيلع كسمأ هللاق اهقلطأ نأ دمرأىنا لاقديز
 لاحم قيلالاو ىلوالاوهاذهو كجوزأن م نوكتس اهنأ كتلعأدقو كحوز كسمأ

 يع رهظي لو اق ام رهظيو يدع هنأعأ ىلاعت ا 0 قيتاوغو ءاس الا |

 هرهظرالودمتكير اب زوجالدنال كلذ رهظي ناكل اهقالط ءااناقأ 0

 ءاححسإ كلذ ىنخأ اذعاو هتحوز نوكتساجلا هللا هلعأام ءافخ ا ىلع بتوعاعا هنأ ىلعلدف

 | ؟وىطرص ننسح لوقاذهو ىحوز #5 كحدحاكىفو كتمم تلانا اديز رب نا ا

 عستم حابم هسفنف وهو هيلع سانلا عالطا نه يعسو ناسنالا هنمظفحمن ”ىشنه

 ىلا امس ابملا كلذىف ل وخدلا ناك اميرو هتلادنع بيعالو هنفلاقمال قاطم لالحو

 هكا 2 اهلدز قالط' هللا لمحاع اوهو ندلاىف ل تامحاو لوصح ا

 اسالك وس 1 رولا - ل حرا تح بح تاع اسهال تس 7

  ىلص ر



 وهفلوقلا نع ه4 نانصعلا ناكناف ) انيبم الالض لض دف هوسرو هللا صعي نمو بود>ولا مالا
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 هللا عنأ ىذلل لوشذاو ةنافوأ [طدب لكل ةلض وهف بوحولاداقتعاو عال لود عم لعق نايصع ناك ناورفكلالض 8

 ىنبتلاو قاتءالاب ( هيلع 4 بازحالاةروس م) تمنأو) هي ١١69 ]»- ةمنلا لجأ وهىذلامالسالاب( هيلع

 ةنمؤعو نمد مومعل لوالا ريوضلا 0 ريخمنام ةريكخاو هلوسرو هللارامتحال امم

 | ءايلاب نوكي ماشهو نويفوكلا ًازقو مظعتلل ىناثاا عجو ىنالا قايسىف امهنا ثيحنم

 ذاو #8 باوصلانع فارالانيب هي انيبم الالط لّمدتف هلودرو هللا صءءنمو 9
 تمعناو © هصاصتخاو هقّما كقيفوتو مالسالا هقيفوتب # هيلع هللا معنا ىذلل لوقت

 هلا كلذو بنبز## كح وز كيلعك سما 6# ةثراحنب ديزوهو هبف هللا كةفواع هي هيلع

 باقم هللا ناهس لاقف هسفنىف تعقوف ايا: اهحكتاامدعب اهرضيا مالسلاوو.ةالدصلا هيلع
 ا ارك ةهارك هسفنفف مقوو كلذ نطفف ديزل تو لف ةوهيسدلاب بل زتدعتو بولقلا

ا كلام لاَ قيحاص قرافانا ديرالاقو و هيلع هّللا ىلص ىنااىاف
 0 اهم كبار

 | كج وزكيلع كسما:هللاقف لع .ظعتتاهفرشلاهتكلو اريخالااهنم تيأرام هللاوالل |
 هي هي ديه هللا ام كسفن ىف ىو هاه ريكش الاعت وا رارضاهقلطت الفاه سا ىف هللا قتاو له

 شحج نب .هللادبعىنمي نمؤمل ناك امو ىلاعتهتلالزناؤ كلذاهوخ أ ءرككلذكو ةدحاهنفو
 نوكتنأ ب؛“زل دز حاكذ هيفا و كسرنا عشنا ذات .زهتخأ دلعي ةنمؤمالو ْ

 عتتعوأ هللا ارأ امزيغ نر ثا سلاف فضاامتاع ذانشالا مهرمأن م ةريملا مهل ١

 المج اليخ أ فان ثمالالم لات وسو هللا رضءينمو يه هبهاوسرو هللا سعأ امم

 هللالوسر دس اهرعأ تاعجو املهو انضر اهوخلأو بئيز “كلذ تءعماماف ارهاظأ||
 ' ةرشثعاهيلا [سوهيلعهللا لصءتلالوسر قاسو اه. لخدواديز اهعكتاف ل“ وهيلع هللا لص

 نع ند اعاص نيثالثو ماعط نمادم نيسجو ةفحمو اعردواراجيو امهرد نيتسو ريناد آ

 «كجوز كيلع كسم هيلع تمعن ا وهيلع هللا من ىذا لوقتذاوإ لجوزع هلوق # .

 | تثكم ديزنم اهجوزامل ملسوهيلعفتلانإص هللا لوسرنا كلذو بنيزىف تلزن' ةيآآلا .
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 حان ز رصباو ةحاخل موب تاذ اهز ىلا ودلع هللا ىلص هللالوسرنا مم انح هدتع

: : 0 1 : 0 ِ 51 0 0 
 ص أوهسفن فق تدقو هشلرو ءاسن محأ ند قاح تاذةليح ءاضرب تااكوراجو عردو

 | ناقل كلج هلت ر 51 دز ءاح املف فرصضناو تولقلا ب تاقم هللا نا لاةف اهئسح

 ْ نا ,ًأىنا لا ةف لس وهيلعهللا ىلص هللا لوسر اف تقول اه:هارك م هسفن قلو ديز

 اريخالا اهتم ثب رام هللالوسراي هللاواللاق '"ىثاهنمكبارأ قكالاململ كاقف ريح اص قوات 1

 كسمأ ملسو هيلع هللاىلص ىنلا هللاقف امناسلب ىنيذؤتو اهفرسشب ىلع مظعتت اهنكلو
60 . 

 نداللوةل ذاو ل>وزعدل وقكلذفاهقتطاس زن نامت اهساقدللاىتاو تر كيلع
 ك ءلع كتطااذالا وم 3 راح نيد ز ,وهو قاتعالاب ىأهيلعتمتت | ومالس الا عام .اعدتلا نأ ا 3 ع 01

 « كش قول اهقرا شالو | مفىأ 4 هللا قئاو لكن تم م تلبابش ز ىنمكجوز

 زب اهق رافو ول هيلقىف ناكل قهر رهظم ىأ 6# هب هيادم ؛هللاام © كسفنىف رهتخآ و رست ىأ

 ةمعن و هللا ةمعن ىف ىلتتم وهف ا

 ةثراح  دسزوهوهلوسر

 (كحوزكيلع كم١ 0

 كلذو شح تنلااسنز

 امدعب اهرب أ اسو ةماع

 هسفن ىف تءقوف هايااهدع 5

 بواقااتلقمهللان اهتسلاقو

 ىةحم تناك هشفن نا كلْذاو
 اهدبرثال كلذ لق 8

 ةججدستلاو بطرز تل ءعتو

 قلو نطفف ديزل اهتركذف

 ع ةها م

 نأ دير ا سود لع

 3 لات قيحام 1

' 1 
 اريخلالا كيده 7

 اهفرسثلا ىلع مظعتت امكلو
 كتينا ةل اقف ىذؤتو

 (هللاقتاو) كج وز كيلع
 هنزل ىهم وهو اهةاطتالف

 1 قلطيالنا ىلوالاذا

 ةبسنلاب اهمدنالف هللاقئاو
 جوزلا ىذأو ربكلا ىلا
 «(هيديممتلاام كسفنىف قو)

 نمو ) امها هلوسرودتلا
 اممف ( هلوسرو هللاصي
 (انيمهالالص لض دقف) .سعأ

 سأن عاني أاطخاطخأدقف |
 هللا متنا ىذللل وقذاو)هللا |

 هللا شخ او ( هللاقتاو ) اهقاطتالو ( كحوز كيلع ك تلمأ) قكلال ( ىلع ا )ادز ىنعي كالا ( هيلع

 َق هرهظم( هيديم هللا ام زاهجوزتو اهمح كينش قرش ( كسفن ىف نو )اهليبس لدن الو



 سس ب ببي بيبي إباحي ينبب

 تاعاطأا هدها تاعداكنإلو © انيظءارحاو# تارفكمنهنال رئاغصلا نماوهرتقا امل#ةرفغم يل هللادعاوو مهتنسلاو ْ

 25 ع

 ارجاوةرفغم مهل هللادعأ)

 بطخ مهءاع اذ ىلع اممظع) / ؟ ا

 .سوةملع هللا لد هلل لوسر

 جاوزا 0 دل و ةعاطاا ىلع نهلاثمالو نهادعوي آلاو مهتعاط ىلع

 / 0 بخ انمفاكلا ريحت ن ارقلاف لاحر رلا هللأ ركذ هللا ل وسر 11 ناك 0 ةالصلاه يلع ىلا ْ

 ار الا بطعو تازاق* ىشاتفلزن اف نياسمل 1اءاسن لاقل زن ام. نومف لزت 1 لشوتا زيف هذ 00 |

 نيفصولار ماهتل ني> وز ر ىلع لن ي> وزلا تطغعوى رورضوهونيسنخلا فالتخالر زكذلا ل اع أ هتعتدش شحم تنب بنز

 مهل دعملا دادعان ا ىلعة لال دلا هداف و تانم م تازسم إل وق ىف هل رت كلذلو ىرورضب سلف ا هثراح نءدنز زهال وه لعيمأ

 هللا ىضقاذا 9 هلعصامو © ةلتمؤمالو نمؤمل ناك امو # تافصلا هذ-هنيب عمجلا |

 راعشالل وهما ميظعتل هللارك ذو !سو هيلع هللا لصهللالو سر ىضقىا « !سعا!هإوسرو

 هللادبع ام ىف ًاوثياق

 ِِع -

 لجرل خدامو ىأ(ةنمؤمالو
 0 ع

 ةنمؤم ةأرعا الو نمؤم
 اهطخ باطما دبع ذب ةههادتع تذبل شعج تن, بنز ىف لزن هنال هللا ءاضق هءاضقناب

 ماىف لقو هتلادبع اهوخاو ىهتباف ةثراحن.دزل !سو هلع هللاىلص هللالوسر |

 نوكتنا 2 دزنم اهحوزف !سو هلع هلباىلص ىنلل ا تدهو ةيقعتش موثلك || (هلو-رو هللاىضق اذا ١
 : | 1 ' ||( انعلا) هنللود

 مهلن نأ ) رومالا نمو

 نا ( مهسعأنم ةريملا
 اًواشام مهم أن ماو رات

 مهرايتخا اولعينا مهيلع بحل أيش هرسمانم اوزاتخنا 4 مهسعانه ةريدخا ,هل

 هنأ[ سوديلع هللا ىلص ىنلانع ىورو امسطضم و ادعاوو ائاَق هللا رك ذي تح مهم ديعلا |

 تاركذلاو اريثك هللانوركاذلا لاق نودرفملاامو هللالوسراياولا نودرفملا قيسلاق |
 نيلسملانا هلوقىف لخادوهف هللاىلا ءسعأ ضوفنف حاب ر ىنأ نب ءاطع لاقو د

 | ولم نا مهةح نم لف

 مهرايتخاو هبا رلاعس مار

 انيض رالاقف هراشخاالا ولن

 لخادوهف هناسا هبلق اا ملؤ هلوسر ادهيؤ.هءر هللانابرقأ نمو تاسلسملاو 0

 ىفلخادوهف ةنسلاىف لوسرلاو ضرفلاىف هتلاءاطأ نمو تانمؤملاو نينمؤملاو هلوقف |

 نيةداصلاو هلوق ىف لخاد وهف بذكلانع هلوق ناصنهوتاتناقلاو نيتناقلاو هلوق |

 نيرباصلاوهإوتىف لخادوهف ةيزرلا لءوةصعملا نءعوةعاطلا ىلءعربص نمو تاقداصلاو (] قاسايا اهتكتاؤهللا لوسر 11

 نيعشاحخلاو هلوقىف لخاد وهف هلامُش نعوهنبع نع فرعي !ف:ىلص نهو تارباصلاو ] مح اعاو اهرهماهلادتع

 نمناك ناو مهاىفريعكل
 - م 0 .٠ 5 م - : 1

 تاقدصتم او نيقدصا او هلوقىف لحادوهف مهردب ا «.مو تامغاخلاو

 لا دوهفرسشع س ماكاو رشععبارلاو رششع ثلاثلا ىهو ضببلا مايأرهش لكف ماص نمو ل " دملان الدخون نأ: 2
 . نيظفاحلاو هلوقىف لخادوهفلحن الاع هجرفظفح نمو تاعءاصلاو نيعااصلاوهلوقىف || لكامعف ىننلا تحن اعقو

 ْن .رك اذلاوهلوقف ل |ًادوهف اهقوقحم 2٠ تاواصلا لس نمو تاظفاحلاو مهحورف

 | # ايظع ارحأو » ,مونذوسع ىأ < ا # تاركاذلاو اريشثكهللا |

 ظ توك نأ ىعا هلو رونا ى تقاذا ةنم مالو نم و1 ناك اهزو ىلاعتهلوت ©ةنجلا ىنمي ْ
 1 ةندشنالا شعبا تف تنزف هب 0 كلَزَت 4 5 ا ءىه ةريخخا مول ا

[ 
 ريهصلا مج رفةنم وهو نم وه ش

 د كيو ظفللاىل ال ىعملا ل |

 ريمجا امةريذنا و ىف وك ءانلاب

 ناىلع كلذ لدو

 5 ع

 لاحرلل ) مهل هللادعا (

 مون ذل( ةرفغم )ءاسنلاو

 ( اهظعارحأو ) امندلاىف
 امو ) ةنملاىف ارفاواباوث

 6 ةملع هللا ىلص هللالو وسر ةع تالطم ادنع تل ةيمأ 000 ا نب هللادع

 || هللا ل و-رناكو اك 0 را رح ىلسو هيلع هللا ىلص ى لانا كلذو ا
 ا

 هللا لوس: بطخ 1 ءانناو هقتعأو لاكعي 0 اا ىرتشا لس وهيلع هللا ىلص

 ل اهيطخع هنأ تالعاملف هسفنا اه.طخم هنأ تدَظ وتدضر بيز ملوهيلع هللا ىلص

 ةامج ءاضمت تاكو ىسفنا هاَض رأالف هللالوس راي كم ةسآانأ تااقو تبا 35 راح نبا
 (ةنموءالو)دز(نمؤملناك

 4 اهمفو 03 راتخاام فالخ (مهسعأنه) راخالا (عراخا لإ ةركد ١ ) امهتيباحوزت (!سمأهلوس رو هللا ىشقاذا) بنز



 تاتناقلاو)ةعاطلاب نيمئاقلا ( نيتناقلاو تانمؤملاو ) هءقدصينأ بح اعو هلوسرو هللاب نيقدصملا ( نينؤملاو )
 (نيءشاخلاو )ت امسلانعو تاءاطاا ىلع (تارباصلاو نيرباصلاو تاقداصااو)لاعالاو لاوقالا و تابنلا ىف (نيقداصلاو '

 نيكاصلاو ) الف واضرف ة ( تاقدستملاو نيقدصآملاو تاععاختاو) ني شانك اوأ حراوللاو نوال هلل سس ا
 مهد عوبخأ لكىف 4 بازحالاةروس ) قدصتنم ه6 ١17 مح لقو الفنو اضرف(تاماصلاو

 ندو نيقدصتملا نم وهف 3

 رهش لكنه ضببلا ماص
 نيظفاحلاو) نيكاصلا نم وهف

 لحنالامم ( مهجورف
 نيرك اذلاو تاظفاحلاو )

 دسقلاب ( اريثك هللا

 ريكتلاو لياعااو ديمحملاو

 00 رقلا ةءارقو

 و ركذلانم ملا

 0 تاظفاحلاو
 فد هللا (تارك اذلاو)

 قرفلا وهدع مدقتامقلال دل

 لع كانالا اماظع نا

 بجناع نيقدصملا « تانمؤملاو نينمؤملاو © هللامكلل نيداقنملا ماسلا ىف نيلخادلا
 « تاةداصلاو نيقداصلاو ه©ةعاطلا ىلع نيموادملا# تاتناقلاونيتناةلاو# هب قدصين ا ١

 | نيءشاللاو » ىصاءملانعو تاءاطلا ىلع# تارئاصلاو نيرباصلا و لمعلاو لوقلا ىف
 ' #«تاقدصتملاو نيقدصتملاو مه>راوجو ب واب هلل نيعضاوتملا « تاعشاخلاو

 ا | مهج ورفنيظفاحلاو 8 ضورفملا موصلا# تامئاصلاو نيمئاصلاو 9 مهلام ىف بح واع

 مولقب * تاركذلاو اريثك هللانب .ركاذلاو # مارحلانع #* تاظفاحلاو

 انم ليقتالنأ فا-انا هيركذن ريخانيفاف ري ءاسنلا ركذبملو نآ رقلاىف لاجرلا
 مو هيلع هللا ىلص ىننلا تينأ تلاق ةيراصنالا ةراعمأن ع ةيآآلا هذه هللالزئاذ ةعاط
 8 سمانا ت تازتف ىثب نركش هاسنلا ىرأامو لاحرلاىلا ئثلك ئراىلام تاقف

 ١ ةسن ند 5 اتش ةلحمأنا ليقو بيرغ ثيدح لاقو ىذمرتلا هج رخ | نالسملاو

 ركدنالو لاجرلا ركذباشر لابام مسو هيلع هللاىلص ىتئللاتلاق ةيراصنالا بمكتذإ

 ءام“أنأ ىورو ةيآلا هذهتلزنف ريخ نرف نوكيالزأ ىثكو هباتك نم ”ىشيف ءاسنلا
 ىنلا ءاسن ىلع تاخدف بااطىبأ نب رفعج اهجوزوم ةشبحلا نم تعجر سيعتنب
 هيلع هللا لص ىبنلا تتاذالناق نآ رقلانه“ىش انف لزن له تلاقف سو هيلع هللا ىلص

 رك دن مل نالت لاق كلذ مثو لاق راسخو ةبيخ ىفا ءاسناانا هللالوسراي تلاقف سو

 لاجرلا عم .بتاسعرسشع نها ركذف تاملسملاو نيلسملانا هللالزناف لاحرلا رك ذاكر يخ

 نيلسملانا هلوقوهو ىلاثعت هللارمال دا_يةالاوهو مالسالا ىلوالا مهعم ام نهحدف

 لواالا نال سدو زأ ١١ ىلع

 اذاأو تاس هأآوق ريظن

 ناقلتع نان متحامعاق

 لف دحاو مكح ىفاك رتشاو

 لطافلا طسوب 0

 نيح وزلامطعءو روكذلا

1 

 ا

) 
 هما

 ( نينمؤملاو )ءاسنلانم | رهاظلاةقفاومو داقتعالا مم وهو ىلاعت هللا أ هيدارباع ناعالا ةيناثلا تاململاو
 ناعإلا نم 0 / نيتلاقااو » هلوقوهو ةعاطلاةثلاكلا « تانمؤملاو نينمؤملاو » هلوقوهو نطابلل
 نم تارقملا(تانمؤو) | 6تاقداصلاو نيقداصااو ف هلوقوهولاءفالاولاوقالا ف قدصلا ةءبارلا « تاتناقلاو
 نيعيطملا(نيتاقااو)ءاسنلا 1 3 تارءاصلاو نيرااصلاو 8 هلوقوهو رس وهاس اهفو هللا اه ىلع ريصلا ةسماخلا

 ( تاتناقلاو ) لاجرلانه | نيمشاملاو و هلوقوهو مضاوتلا وه لبقو تفتليالنأوهوةالصلا ىف عوشلاةسداسلا
 ءهاسللأ نع تاشيطلا | نيقدصتملاو # هلوق وهو هللاقزر امم ةقدصلا ةعباسلا «# تاعش امخلاو
 نم ممتناعاف(نيقداصلاو) | يب 3 نيكاصلاو © هلوةوهو موصلاىلع ةظفاحملا ةنماثلا © تاقدصتملاو
 ( تاقداصلاو ) لاجرلا | يي تانئؤاذاو ف لالاعنمب « مهحورف نيظفاحلاو  هلوقوهو ةفعاا ةعسانلا

 5 رسال :كوادتم 4 تاكد انك اتي 2
 لاحرلان ه نيعضاوتملا ( نيءشاخلاو ) ءاسنلا نم ىزارملاو هللا سا ل( تار ءاصناو ) ناجرلا نه ىزارملاو هللا ٠
 ءاسنلا نم نهلاوماب ( تاتدصتملاو) لاجرلا نم مهلاوماب ( نيقدصتملاو ) ءاسذلانه. تاعضاوتملا ( تاعشاخلاو ا

 ( تاظفاطلاو) لاحرلا نم رو_سفلانع( ,هحورف نيظفاحلاو ) ءاسنلان ا ) لاجرلانم ( نيعاصلاو)
 هاسنلا نم ( تاركاذلاو ) لاجرلا نم سلا تاواصلاب قايل ال اريثك هللاني رك اذلاو) ءاسنلا نهنهح و رف

 تاسفرز نمي تيا اة تبي نفح



 املا سو هلعاقلا فص هللالو_سر تيب لهأ فراش الثل نهظعوو ن-هماو نهار اع انا نيب م ماث آلا يل
 أ

 .فرتقملا ضعزال رهطلاىوقتلو -# ”١ ١ سحرلا سب ونذلل ؟نورشعلا و ىناثلاءزجلا) راعتساو ىوقتلابامعاونوصتلو

 ثواتب 5 اه, ث واني تامعقملل
 انو ساحر ءالاب هند

 ققث اهم ضرعلاف تانسحلا
 ريفشهبف ورهاطلا بوثلاك
 ىهانملا نع بايلالا ىلوال

 8 مهل ببعرتو

 نكتوسىف لامن ركذاو)
 نآرقلا ) هللاتايآ ن

 ةنسلا ىأ (ةكطاو)
 9 ملا قا م 0

 املاع ( افيطل ناك هللازأ)

 ما وب
 كلا هناي ملاء وهى اهقناقحم
 ةفلاغعن رذح ةنكلاوقاو

 هلوسر ةيصعمو هبنوهسمأ

 ىلص ىنلا ءامسن ىف لزئاملو

 لاق لزنام سو هيلع هللا
 انف 0 اف "ينل ءات
 ,لسملانا) تلزنف “ىش

 1 ململا ( تالسملاو
 داقتملا برحلادعب مسلاىف

 ضوفملاوأ دناعيال ىذلا
 هلع لكوتملا هللا ىلا ءسعأ
 هتلاىلا ةنهجو اسأل

 ( نرك ذاو ) بونذلا
 ارّشام (لتام)نظفحاو

 تايآ نم نكس ىف) نكيلع

 لالهلاو ىبنلاو مالا
 (افيطل ناكهللانا)مارحلاو

 ( اريبخ )نو ولقىفاعاملاع
 سعأذااميطل لاش ونولاعاب

 نهقلطين أمال لاهيلعىنلا

 مأل وقف تازن من هحالصبااريبخ
 لاحرلاركّذاع اريخلا نم ”ىثىفءاسنلا كذب هلا ىرتام هللا لوسراي

 .مالسلاوتالصل هيلع هناىور امل مهنعدتلا ىضر امين ادلع ةلئاش 3 تدبلا لهاةعشلا

 | ثدي هف اهلخداف ةمطافذ تاب ام ونبأ رعش نه لح ص ط سخدعو ةودغ تاذجرح

 امهلخداو نيسحلاو نسحل_اءام مثهيف هل خداف ىلعءاح
 مكلع فهدا هللادبرب اعالاق هش

 نال فيعضةج مهعاتجا نوكو مهتيصع ىلع كلذ جاهمحالا اوي تنملا لدا /ش 0

 هناال تبيلال ها مهنا ىضفتش قيدوللااو اهدعبام امو هب الا ل يقام بساشال مب ص يصخخل |

 نيب عماجلا باتكلا نمهب ةمكحلاو هللا تايآ نم نكتويب ف ىلتامنركذاو ف مه ديغسدل
 ندهاشامو ىحولا طءهموةونلاتيب لها نهلعج ثيح نه نويلع مناع ريك ددوهو نب سمالا

 رامخالاو ءاهتنالا ىلع اثح ةعاطلا ىلع صرأكلاو ناعالا ةوق بحروبام ىجولا ءاحرب نه

 نكريخ كلذلو نيدلاىف حلصاام ربديو امي # اريبخ افيطا ناك هللاز او ه.نفلكاميف
 #« تاىسملاو نيلسملاز| جدتي لها نوكينا حلصيو هتوبنل حصن نم إعيوا نكظعوو

 نرك ذاو ىلاعت هلوقالتو سابعنب!نع ريبج ني ديمسةياوروهو هتيبىف نمالإسو هيلع
 0_3 فدو لئاتخو ةهركع لوقوهو ةماو هناك نم نكتوس ف لتام
 نسملاو ةمطذو ىلع ىلإ مهريغو ةداتقو دهاخ ,بنم نيعباتلانم ةعاجو ىردحلا

 هللا ىلص ىنلا جرخ تاق نينم 8 ةشئاعنع ىورام هيلع لدي مهنعهللا ىذر نيسحلا و

 اهلخداف ةمطافتتاو سلك دوسأ رعش ن *.8 لح سم ط سع هملعو ةادع تاَذ سو ةيلع

 ْ اعا لاقمث هقهلخداو نيسحلا ءاح مث هيقهلخ داو نسحلا ءاحم هنف هلخ داؤ ىلع 17 هف

 طرملا م هجرخأ اريهطت كرهطيو تببلال_هأ سجرلا مكتع بهذ هللادبرب
 لاحرلا روص هيلع شوقتملا محلابو لاحرلاروص هياع شوقتنملا ءاحلابل>رملاو ءاسكلا

 لاهأ ن جلا ركنع فكل هللادر اع اهب ىف تلزن ةياآلا هذه نا تلاق ةملسمأ نع

 لها نه تسلأ كلل راب تلقف بابلادنع ةسلاحانأو تلاق اريهطت كرهطيو تدبلا

 ونلا جاوز أ نع تنأ ري ىلاكنإ لاققف تيبلا
 ا مهللالاقو ءأ كب مهاخ نيسحو نسحو ةمطافو ىلعو ؤسو ةيلع هبا لص هاتر

 | ثيدح كك ا 000 0 اد ١

 ! تدنلا قو تلاق مسو هيلع 10

 أ بهذل 0 أ 3 لعأإي ةالصلا لوس رجلا ةالص ىلا جرخا اذا 5 ةكس

 | نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر 00 ؟رهطيو تييلا لعل ردح رلا مكنع

 ١ لآو ليقع لآو لكلا ءدعب ةقدصلا مرح نم تلا لهأ مران 00 تباع

 نآ رقل ا ىندي# هللا تايآ نم نكتوس ىف ىلحام ن :ركذاوط !اعتءلوق

 « افيطل ناك هللانا# هظءاومو نآرقلا ماكحأ قحل تراك 00 2520 رو

 لانا 8 لح و نع هلوق # هقلخ 0 اريبخ 9 هتعاط لهأو هتابلوابىأ

 هللاركذ هللالوسراينلق سو هيلع هتلاىلص ىنلا جاوزأنا كلذو ةيآلا * تامسملاو

 نياعلات رفعح

 هي

 تادحوملا(تالسملاو) لاحرلا نهنيدحوملا(نيإ-لانا) لزنف
 ىنلاجوز ةلس



 5 2 ع 1
 نمنرقزوقايلاو ع+ا اذا راشراق نهوأ اهلبةامىلع اهتم تقل ًاوافيفءارلا تفذ<ف نررقاداصأو ةريه ريغ مداعوإ]

 مغ(ن كوبي ف) فاقلارلا مترك تلشو زار كل ند ارارف نررقا ىءارنم ىلوالا تفدح رش رقنموا اراقورشرق

 رتمختلا جربتلا وع دّقلا أ ل "ه5 روس) (ىلو الاه اهأ لا جربت 5 ١ هزه»#- نحربتال و)ص م>وىندمو ىرصبءاءلأأ]

 ةعالاا لامعا لاو

 احربتنجربتالوريدقتلاو
 ةيلهاجلا ىفءاسنلا جربت لثم
 نا! نهو. - ىلوالا
 ل مهارباديفدلو ىذلا

 ىلا ا "1:7 م1 0 هواأر رن هوم ىف

 هيقةغل وه ور 5 ترر5 ن“ جحفنلاب مداعو عفان ةءارقدب يو لصولاةز هر 0 نءاهم ىنغتساف فاقلا :

 ةيلهاجلاج جربتو ن يشم ىف نرتعنالو 6 نجدتالوف عت ذاراقبراقزم نوي نالمتحنو ا ظ

 نامزلا ليقو حونو مدآ نيبام ىهل.ةودعدقلاةيلهاجلا مايا ىفءاسنلا ج ربت لثماج ربت## ىلوالا

 اهسفن ص رعت قيبرطلاط سو ىثَعف ئاؤللان 2. اعرد سدلت املا تف اكمهارباهيفدلو ىذلا

 ىلو الا ةماهاجلا لي ةومالسااو ةالصلا| مماعد#و ىسيعنيبامىرخالاةلهاذلاو لاحرلا ىلع

 هلوقءدضعي و مالسالا ف قوسفلاةيلهاح ىرخالا ةيلهاجلاو مالسالا لق رفكلاةيلهاح

 ناو ر فكة يلهاج ناقمالساوارفك ةيلهاح لاق ةيلهاح كيف ناءادردلاىفال مالسلاهتلع (]
 اعاوج هنع 0 اهنو 30 نك سامر ا » هلو_بروهللان 9 هطاو ةوكزلانيتآو ةولصلا 1

 ن- ما نه صال ع 1 وهو مكْصر عل سندملا ئذلا » سحرلا م دعى هدنل هللادبرب أ

 # كر هطيو إي حدملاوا ءادنلا ىلع 0 عجركملا معك وفاتئتسالاى لع ]8
 2 نضصاصخو ا,معريفنتال ريهطتلاب 1 رتلاو 3 ةيصمأل ناسا ةراعتسار كول © ىصاعملا نم م

 نوكسو راقو كم .اقولا نم سعأ وهلبقو نكتوس نم هزلاىأ « نكوسفف |[
 0 ارباوةنيزلا راهظاوهليقوزت معلاو متغلاو كتل وهلبق# جربت ن جربت :الو»
 !-وامهيلعمللا كصد#ك و ىسعنيباموهىلوالاةيلهالا لق # ىلوالا ةيلهاجلا 8 لاحررلل

 نييناجلا طر ريع ردلا نما صن# سدا ًارملا تناك مالسااامهءلعناهلسودوادنمزوهلبقو

 ىشع وهسلتفؤا وللا نم ع ردلاذمتتأ رملا تناكرابخل ادورع نهز ق ناكل .ةوهنماهفا> ىريف |[

 ةياهاجلا سايعنء١لاقو لاحرلا ىلعاهسفن ضرعتو هريغىث اهيلعسيا قيرطلاطسودب

 مالسلاامهيلع-وب ومدأ نيب

 ناهلسو هدواد نمزوأ
 نيبامىرخالا ةيلهالاو
 السااامهءلعد2و ىسع

 ةلهاس ل والا ةيهاللإوا
 ةيلهام لاو مالسالا لبق رفكلا
 قوسفلا ةياهاج ىرخالا
 نكأو 0 السالا ىف روعفلاو

 نال اق لانس اوءواسلا
 007 وسرد

 )ع 2 سحالاب ةاكزلاو

 اليضفت تاعاطلا عيمج
 امهيلع بظاو نمنالامهل

 اهنا )اههءارواممىلا هانرح
 مكنع نهدعل هللادب رب

 ) تلا لأ سحرلا

 ىل_عوا ءادنلا ىلع بصن

 نا ىلع ندد“ هيفو 2 6

 لاقو هتيب لأن م ةءاسل

 نا رادنال ىلع
 ةلالدب هلآ نم ءا_سنلاو

 مالسلاوةالصلاهيلعمدآدلو نمنينطبناليتو و ةنس فل تناكو سيرداوحون نيبام ىلوالا |

 ىفو احابص لابإلا لاجر تناكو للا نكسي رخآلاو لهسلا نكسي امهدحأ ناك أ[
 نمالخر ىأ سلبا ناو تمامد جاجرلا قو. احاص لهسلاءاست ناكواةما ا
 توصبءاّل ةاعرلا هن مزن ىذلالثمأش داو همدخ ناكو هسفن مرا لونا لع

 | نوعمتجم اديع اوذختاو هياانوعقت-ي ره واف مهاوحنم كلذ غلبف هلثم سانلا عمسمل |
 - لبخلا لهانم الحرناو نيللاحرلا ن.زاتو لاحرال ءاسنلا جربتتف ةنسلا هيلا

 اولزنف ىلا اووف كاذب مهربخلاف هباحصأ ىئاف نهتحايص و ءاسنلا ىأرف كلذ مهديعىف مهيلع 1
 ةلماك ل ىلوالا ةلهاب لا جربت جريتالو ىلاءتهلوق كلذف نهيفةشحافلا ترهظو مهعم أ
 رك دن دق ل قونامز 0 |؛هنواعش موقىرخالاة ءاهاجلا 0 الا لاقاملا والا |

 "0 | رتالو كوي | ىأ * ةوكرلا نينآو فه ةبجاولا ىأ كا ةواصلانقأو # ىر ,تأءاها نأ 5ملناو ىلوالا ْ
 الو ١ ها 0 طا يذم بهذ هللادت رباعا وى اد ا .فىأ# هلوسرو هللا نءطأ و ١ ةضورفملا |

 الآ اوس ةسارللا كا لم ندي س ايي[ لاقو يعاب اهل نعل مالاعأ «سجرلا

 هللا نمطأو ) نكلا 0-0 ١) 20 7 سحللا تاولصلا نمعأ ( واصلا فاو ) ةرواملاقاقرلا تاتا
 نم ( اريهطت كرهطيو)ةوبنلا تيب لهأاي(تيبلا لهأ) مثالا (سجرلا ركتع بهذيل) كلذب(مهتلاديرباعا )ف ورعملاف (هلوسرو



 ا

 هاوسرودلل نكنم تنقن نمو (

 أ اقزرايل دعا ) اهريغ

 أاعاركا

 ةنكل

 ةعامك 1 ىأ( ءاسنلا نم

 وهو ردقلال يلح ( اع

 دحاكن ري سأ هسل ىنثلاءاسنإي )

 ءاسنلا تاعاج نم ةدحاو

 ءاكسا هني تيضقاذا
 نومهدحو ب ملخعأ اج ةعاج

 نكيو است ةدحاو ةعاج

 لحدالاىف ا

 دحاولا وهودحو ىعع

 وتس ماعلا ىنناا ىف عضو مث

 دحاولاو ثنؤملا ورك دملاهف

 ن
 ر ول نا

5-0 
 اذاىأ( لوقلاب

 لضفلاق'

 شا نا 0 تروا

 نعضخ ”الف) تايقتم

 كامن ا

 نم الف ناجحا ءارونم

 ان 0 اعضاخ نكلوش

 تايسرملا مالك ل ثم ان

 ىلع بصنلاب ( عمطيف )
 ىفىذلا ) ىهنلا باوح

 روُخو ةببر( ضرع هبلق

 عمانسح (اذورعمالوةنلقو)
 ىدم (نرقو)انشخ هنوك

 "كتم ) عطي ( تنقنمو)

 اص لمعت وهلوسروهلل

 )ام رنيبواهندب اعئاصلاخ

 نيتسمزاعا اماو هاي رحأ)ابطعن

 اقز راهلان دتعأو 8 ) نيفعض

 ةنلاىقانسحاباوث اع ل

 د ىتنلاءاسنإب )

 ١ ءاسنلا اسك نكسل (ءاسنا نم

 ١ تارثلاوةعاطلاو ةضعملاب
 لذ تاق نا) باتلاو
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 رحب اهلا

 لوقلاب نققرتالف ( لوقلاب
 نرقو)ةسرالباحجج (افورعمالوقنلقوراب زلاةوهش(ضدبلقىف ىذلاعمطيف)بيرغلاعم مالكلا نييلتو

 0 اول ) 81 ل ود زحاممت ءام انو( امو اطاص لل ءءتو) ةعاطلا تو“ نقلا (

 0 م1 كج ا 0 2

 2 ا و 2
0 

0 

 ا 0

 ناو رمشسملا و ياثر /
 يبا كك سوس رسوب منهج ب سابع جحا 7 د

---- -- 
 ل ا ار

 ع ١

 لوقا ىظعتاهقار 5 لعلو 0 1 0 نكمتنقن نم وج

 هللا ىلص ىلا ءاضر نويلط ىلع سوا اطلا ىلعةسم# نسب ”سحااه ر رحا ام اهم ةانلع ليمعتو © 0

 نم ظفا ىلع ذاحاضي |ءاما اب لم“ و ىباكل و يأ رقوةْرْشاعملا نا ومالا دوم و ةيلع

 اهر>اىلعةدايز ةنلا ىف« اعر كا راهلان دتعاو 8 هللا مسا ريع هيفنا ىلعاضي |ءايلأباهم

 ا ايوتسم ماعلا ىنناا ىف عضو مثدحاو هلا ىوع دودج 5 1

 ا اح وت تاك ل ىنءملاوريثكلاودحاولاو ثن ٌقااوركذملادف

 اعضاخ نكل وش نيحن الف لوقلاب نعضخت الف 8 هل وسر ىضرو هللا ركح دفا اع نتقتا ناوي

 3 2 ع . َ 9 . 5 | 5 6
 ا لعف ل< ىلعافطع مزحلاب ىرئو روخغ ب ٍض سدبلق ىف ىذلا عم 9 تايب 0

 ا الوقن لقو كمال ل ل ا *عساقتلا ضي مد ع ىببح هنا ىلع نئعلا ا

 نرقو 3 9 | نع اديعب انسح هي ان افو رعد ا

 أ 0 أو انكم للدعت وف هلو و هللا عطا 0 ىأ#©هلوسر رو هلل كسك نم

 ون فعضتو ةنس> ن رش ةدسلا لقا اه ريع رج |

 حمو رو 1+ ه1
 . هج هك وح هو( هج هج ها ده

 ءاسنلا٠ نمدح اكن ري سل ىذ اع انا
3 

 راشأ هبفو ن نمازمم عقرل نوما 1

 ُ ال ىلاعت هل وق 6 ةنجلا ىنمي 5# اع رك اقزراهلاندتعأ أو » نيملاعل اءاسن فرش أنهن

 0 دق لئمىدنع نكردق سياددرب سايع نبالاق « ءاسنلانم دحاك نسا |

 هنّءْطاؤ هللا ىنعي 34 نكشا نا 8ىدا م اع نكباوت ود ىف اع عر 5 كاتفامإا ءاسلا ا

 نققرتالو لاجرلللوقلابنلتالىأ © لو-قلابنمضةمنالف ل قتالاوه هتلادنع مركالاناذ
 | دجال وق ن اسال ىنملاو قافن لق 0 وُ ىأ ## ضم بلق ىف ىذا |عمطيف 45 مالعلا
 أ تطاخاذالاقملاىف ةظل نكيف عمطلاىلا البس هيرحافلاو قفانملا

 ا | دع مقامالاو ني دلادح مى م 5 00 3و 006 نهنف عامط طالا عطا | ةاحالا ا

 و لحو نعوأإ وة عىل ماعت هللا رك ا

 !ءاا لا ودنم اوم

 3/١ ليقو عوض ريغ نم نارب هيلا ةحادطل كل

 «ق)



 (,نشه )6 اخ او )





 كارا عك ْ 00 ا

 2# اري_س هللا ىلع كلذناكو 0 باذعاا بصنو لعافا اءانمو نوناابفمضن

 ةهسنوهو تقك و. قئلاءاست ل موك فمعتا) نع هع أل
 4 . هسا

 اهاذعىأ © اريسي هللاىلع كلذ ناكو 6 ةمالاىلا ةرحلا

 ا معلا ريثك نياو باذعلا مفرو لولا الا سك ل1 هربع /

ْ 
 ا أ

 1 11011 ا 7 61575 ب ل <

 فيعضتىأ (كلذناكو )
 هللا ىلع ) نهيلع باذعلا

 انه ( اريسي |

 هللا لع) باذعل ا( كلذ ناك ولأ ١

 ان.ه(اريسي

1 

 ا



 اديان

 فعضف ى اشو يمد

 بوقعبو دلزيو ورع وأ

 بادع ىنبض ( نيفعض )
 اجدال اساور
 نك ءايبثلا ياسو مع

 0 زفنهنم مقأ

 | دح السل و لضفل دايز عش

 ءاسن

 اذاو و هيلع هللا ص ىنلا

 ملاعلا ىصاال مذلا ناك

 نال لهاا ىصاعلا نم دشأ

 اذلو هع ملاعلان م ةيصعملا

 لضف لدم ءاسنل نه

 ديبعلا ىلعر ارحالادح لضف

 رثاكلا جريالو

 نكتع تأ تأينم ىنلاءاسناي)

 ةرهاظانزب (ةنيبمةشحاش

 اهل فءاضي ) دوهشلاب
 دإلاب ( نيفعض باذملا

 مجرلاو

 غذا املا ااا ااا ااا ااا ااا ااا

 ا

ْ 

 1 م

 ل عوكل نآل هاوقك

 ةاس / نورشبلاو يدا“ زا 1

 "ف 2 0 1 0 0 ع اقع 0 2 هدم 01

 | اًةداي زعبت دخت ةدايزناف علا نونم ب: ذلا نال هءلثم ىا نهريغ ب ادع ىنعض## نيفعض باذعلا

 هببتاميالا:ءايبنالا بتوعودبعلادح ىنعض رح ادح لعج كلذ وهيلعةمعتلاو ين دملا لضف ا

 اهقنع تاجوف هلوق نزحلا موجولا لبقو ةباكلا هتلعو مهلا هتكسأ ىذلاجحاولاو

 ىنلانا ىرهزل !!نع ( م رف ةبوعصلاو ةقشملا تنعلااتنعم ىنثعم ل ماوقو هتققد ىأ

 ةورع قرتخاف ى ءلخسالنا مق سو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص 59 تل ل اكو نهدعأ ةلمل ن 0 درتعو عسا كت ل

 رهزلالاق ارهش ه -اوزأ ىل

 عسا نم تاخد كناو ارهشاتملع لحد الؤأ نوسقأ هلللوسر اب تلقف ىل 0 , محو

 نورشعو عست رهشلانا لاق نهدعأ نيرشعو

 مد هب هل , الا مكحفف لصف 0

 ا سف عش قح نملا الطلا ضيوفت كلذ ناكله ر رامخلا ان ءاىلعلا كقلتحا

 اعاو قالطلا ضيوفت نكي هناىلاؤعلا لهأ 1 ةءاكووسمل يعل أ ,راشخالا

 نكحرس أو نك .كمتمأ نيلاعتف ىلا ف دوق نهقراف امندلا نرتخا اذا ن-ماىلع نهريخ

 كيوبأ ىري دست ىح لال ةا 5 لاقهناو روعل هلا ىلع نع اود نكي لهنا ل الدب

 ' قالطلا ضيوفت ناكمنأىلاموق بهذو روفلا ىلع باوجلا نوكي قالطلا ضيوفتىفو
 مكحىف ملا ل زهأ شاتحا| ةيآلا مكح ىل-ع عبرفتلا « اقالط ناك نهسغنأ نرتخاول 2

 ١ 0 تراتحاؤ هلرسأ ال اك 2 رلآ ريحاذاو سايعن ءاو دوعسه ل 5 اور 0 لاف

 ىنأنءأو 2و زعلاديعنب ر 5 لوتوهو هدد اوةقلط عه اهسفن 0 و 5 0

 تأو ىف لَو 0: نارقسو ىلا

 عقب جوزلا تراتخا اذا تباثنب ديزلاةو ةيمحرنيرخ ًالادنعو اهسفن تراتخا
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 اذا ا ةقلط عش أر رلا با معأ دنعز ولا فكان راآ نار أ

 كا 26 0 58 0 1 100
 6 هل ا ةقلطف اهسفن تراتخااذاو ةدداو ةقاط مش اهحوز تراتخااذا امأ ىلع

 تريخ ىلإيأاملاق قورسهنع 6 ق ) ”ىش عقال اهجوز تراتخااذا اهنا ىلع ءالعلا
 3 2 54 1 ع 0

 تلاقف 8 هللا ىذر ا تااسدقلو ىراخحن نأ دعباملاوا ةئاموا ةدحاو قارا

 ِء انآ © اي 000 1 5
 3 نك اش كلذ دعب | هأن رتداو ةياورىتو اقالط نأ ناد اك اه سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر | ريس

 لا ءاسناب ف ىل
 ع ع

 رهاظ ةيصمع ىأ 3 هنديه ةهسداع م ثان"
 لد . ا

1 2 
 انهم نمهناال

 وهل 5 ! اح هإ وق#

0 3 

 جاوزاناص ىل أ أ أ ؟هللان اق هةشحاش بلا
5 

 كللع ن ا١ حج و

 ا فءاضي 2 قاما ءوسو زودنلا ةشحاؤقلاب دارملا سايعنءالاثو ةشحافقلا نع ءادب . الا

 ع .

 6 ن1 .٠ نهفرعشل ن :.يلذب وتعلا ف ءضت بيسو نيلثم ىاو# نينءذ تادعلااهأ

 تاداسلا ةيسنك لاحرلان م هريغىلا !ودهيلع هللا ىلص ا هيو ةمالا ىلع
 ع

 ةبسنك ندري دع ى 3 ااا الا كلذكف مهسفل ان ١



 4 باز>الاةروس) هع ٠5 زظ-

 انا 50 مد 1 2 ىرقوهيلع |

 امدلاهنودر ,قوهست وو يطع ارح نكتم تاتسحملل دعا هللا ناد 5 ةرخ كلا

 « ايظعا رح ا 0 0-0 007 وهلوسرو هللاندرتنتنكناو ©

 هنهنيلظو اش ايلا ضرع نوم 5 ماس وهلع هللا لص ىننلا اسن نا هيا "ال هرنع لور تدس

 ناىلاو 00 00 5

3 

 | نولوقب نومل لاو دهعسملا تاخد ىتا هللا لور ايتلق الزاقز نيتتلظأ هللا لوس تل

 000 نهقلطت 1كيا مهريخ اف لزناذأ هءانست 6م

 عاجلا مشو هيلع هللا لصهللال وسر قلطي ملىوص ىلعاب تدان روهسلا باب ىلع تمقف

 مهنه هنوطتت 3-0 نيذلادلعل مهنه سحالا ىلوأ ى لاو لوسرلاوىلا هودروأو هب لهده ت1

 هيلعتلا لص هللا لوسر تن اكو ريخلا ةيآ هللال او الا ذه تطوتسا] تكد

 طاسو هيلع هللا ىلص هللال وسر قٌقلط

 مأو رع تب ةصفحو را ةشئاعزهو نارا سجةوسن 0 ماسو

 نهو تاشرعر# عبرأوة ةعمزتش ةدوسو ةمأىبأتن ةلسمأو نائف ةيح

 بطخأنب يح تذبةيفصو ةيلالهااثرحلاتن. ةنوث*و ةيد_سالا شحج تب بيز

 هللا ىلص هللالو_سر ادب ريصخملا ةيآ تلؤاملف ةيقلطصملا ث رات 3 ةيريو>و ةيريخلا

 هلو_سرو هللاتراتخاف نآرقلا الع ًارقواهريخت هيلانرحأ تناكوةشئاعب 12

 املف كلذ ىلءاهتعب انو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسردحويىف حرفا! ىؤرف ةرخ ًالارادلاو

 | دعب نم ءاسنلا كل لال ىلاعت لاف نويلع» رصقو كلذ ىلع هللانهركش هلوسروهللانرتخا

 | ماسوهيلع هللا ىلص هللالوسرىلعز ذات كف ل لاذ هللادبعنب رباح ننع6 م ل

 | 4 ن ذاق انسان رد لك مثلخ دف ركب ىب الن ذاف ممم دح الن ذئب ملهب اهب اس ولج سانا ادح وف

 | اخ ناوقال لاقفاتك اساجساو زان تءلؤح وانا ءاسوةلغشا لص هتلالو رد
1 . : 0 5 0 
 | ةقفناا تاسع انك تياردقل هللالوس رايت لقف ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هب كد |
 5 0 5 58 يا ِع 1 5

 قنل اس عراك وح نهلاةف راسو هيلعهّللا ىلص ىبنلا كومدئاهقنءتاحوف املا تمقف

 ا 0 5 4 3 8 2
 ٌ ىلص هللال وسر كانوا هللاو ناو ةهدنع سيلام ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نااست

7 0 0 0 1 1 
 ده تل زن يدح نع ردع و ةااع وا ١ 1 نولزيعا م كوب عسل ادا امش رخو هيلع هللا

 ًاديفلاق اهظعارحأ نكنم تاند ملل غاب جرت ناك ورا ا ىبتلا اهني هيلا

 كب ا م دنف 0000 مع أ نادم رأىناةشئاعاي لاقف ةشئاعب

 ليخألب ىوبأ رقت امتلالو وسر داب كم أ 3 ثللاق ذ كدي كلا 8 1ع اثات * هلل !لوسراب وهامو تاق

 ماانال لاق تاق ىد ذلاب كنا سل نمو 1 ريم الن اتللأمأ و - ا نادل 00 رو هللا

 ميه أ حا وهلوقا رسشبما العم يس د 00 0 3 ناس ف بد مل هللا ناامتربخأالان 8

0 
 اسوةياع 7 كة , 1 0 0 0 0

 ا

 ٠
 3 لوشامهالك اهقيعاح وثةصقح ىملا نع ماقو اهقنعأح وف ةشئاعىلا 0 ماقف ةقفنتلا

 ناك ناو) ةحاذدعلوو

 رادلاو هلوسرو هللاندرت

 دعأ هللا ناف ةرخآلا

 ناسبلل نم( نكنم تانسحملل

 يظع | رحا 0 رض عمتللال

 ارد مشا نلدر: ”نتنك نا وز

 هلو_سر ةعاطو هلل ةعاط

 ىنعي ( ةرخ ًالارادلاو )
 ( تانسحعملا دعأ هللا ناف )نجلا

 اك 1 تاللاسلا

 ةنلا ىف ارفاواباوث (اهفع

 رك 2



 آ) لصأ ( نيلاعتف ) لاؤمالاةرثكواسدلا ىف ةعسلا أ ) اهتنواندلا ويا ١ دانا كجاو زالزق ىنلااعاي )
 ماو ددأ راب ناق نيلاثت نعم ودنكمالا هاامكشا 3 ىقىوتس اىتحرت كم ى ظو> ل ناكملاق ن را مره ان قرسارشنا

1 

 0 ىندده ماقتل وةك 2 ٠ / 1 نسق ايدنلا ع نيو نورشعا اوى هد هاك رطل د ا لو نب آلا نوال

 ان زوإل ايف معتتلاو 0 عن ةودكاند 0 !كح يراك ىنلا امأاي ف ١
-_ 

 رضوي نماتالط 6 اليجاحا رس نك 7-5 رساو فعل 20 نكطءاو# نكمتعانيلأ# 3 51 اهفر اخزو

 ا ادللا تر اتخاذه ربخت ةشئاعب دف 1 أ 5 ف ةقفنأ ةداب درو ع دزلا بام 3 اسنهناىورةعدو

 : قياعتو كاع نم ءاسنلا كلل لحاللز ٍِ ”ان هللا نهار فاعور | اع - تانقا : [تراتح عداوسرو

 ل 8 4 0 6 اهحو وزتراتحا|ذا5 ريخلا نا لعل دب لوسرلا اهدار ,الان '| سف هلو ؤاشدلا مدا ران رك

 : ايري 3 لو#هدنٌؤإو ىلع نع نَح اورل /| ىدح !وكالامو نسحلاو دي زلاف ةلاح قلطت مل

 ةكدسملا ميرا ىل 1ع عيت مدشتو اقالط هدعإ ملوهأب رتخاف ل !سودملع هللا ىلص هللإل وسر ىلص هللالوسر كلذ متف نرياذت

 هناف اعف هلا راءتخ نمدار راب تناك ةقرفلاناللقو قلطظانسحو 0 0 ركلا» نمهدنع ًاديفتازنف طسو هيلعدللا
1 

 | لدبام هيف سدلو اهلوخ دلل هلوحوف تلح ةيقنلا دنع ةكاو 0 ةيعح رةقلط تق هللاىذر ةشئاعب

 تراتخاو نأ رهااملعا در
 ةرخ ًالارادلاوهلوسرودهللأ

 , ءاسنىدحا ةناتخح نورع تذب ةناحر - اسن نم نقل ىط طع اذو لسو هيلع هللا ىلص

 ىف ىهو اهنع ىفوت ىتح سوديلع هللا ىلص هللالوسردنع تناكف ةظيرق نيورع ى

 اهيلع برضيواه> وزي, نا ىلع صرح ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ناكدقو كام

 تناكدقواهكرتفكيلعو ىلع_هخ وهف ككلع»ىف ىنكدت 2: لبهللالوسرايتلاقف بالا | هجوىف حرفلا ىؤرف
 هيلع هللا لص هللا ول

 نهعيج راتخا مث ملسو

 لاق هنأ ىورو 0
 انعأ كلرك اذىبأ ةشئافل

 هنف لبن النأ كنلع الو

 ملسوةيلع هللا ىلص هللالوسر اهل م ةيدوهنلا |الإ تبأو 0 ته 1 اهأمس 0

 نا لاةفدفاح نيلعت عقو عمم مذا هءاعح | نييوه امثيبف اهسعأ نم كلد هسفنلق دحوو

 0 تا 0 هللا لوسراب لاقؤدع 2 ةناح رمالس ن قري ةيعش نب ةيلعئلاده

 ع

 ىفمكح نأدعب اعددتا كلذو داعم نب دعس 27 رت ردع سقت | ةظيرق ى ؟ناإاش ىف املق كلذ

 موق نم مهدهاجأ ناملا تأ وق نكيملهنا ت طعرقكي نا مهللالاقف مكحام ةظيرقىن

 ناو هلوشاف اي كلوسو لك شيرت 5 برحن تيقأ ت تنكنا مهللا كلوسر اوبدك مث كب ونأ وع اتش 9 3 1 1 7 ا : 3 ِ
 هللا ىلد هللالوسر ةمح 1 هلك ا :كيلاىن ىو اق مهني وهن برد | تءطقدق م تلا نأ رقلا اهملع أرق 1 8 9 ك1 ل 2

 هللا ىلص هللال وسر هرضدن ةشئاع تاق 0 تب رص قكادكح للا ماسو هيلع
 ىلاف ىو 000 اذهىفأ

 ع ع

 1 55 د ا اك ف / | 6هاللالمب 05 ذأ 0 5 ل مس 2
 ىاوركب ىبأ ءاكب نم زعءاكب فىعالوا هدمد# سف ىذلاوفرعو ركبوباو مم”وهيلع رادلاو هلو-سرو وهتلادنرأ

 3 0 د 008 : ١ 1اذ5 رة تا | 3

 ا لاتدرص نب ناثنع © خر مهنيب اجرمق ىلاثت هللا لاق واكو تلاق ىرخخ قبل ىف ريم اا كو ة ارا
 او ا ورهو و ل ا حالا احا نيد لوع ع ود اع هللا 1ص هللا لوسر تك مع“ 0 20 ف

 |[ كي تو ا ا ا اهل لاق اذا هنا قالطلا

 ا

 "تنازل هوك لمو هيلعاوأ اقامن|لوسر نإ ةروه نانعا قاز اان 57 : .
 ١ و - ل ف مث 6و 3-0-7 هج 5 0 3 2 ام ترحل تلاقؤ ىراتحا

 | هدم ىداف هءدحو تازدالا مر»و ءديع رسما و هدنح نعا هاك ب رشالهدحو هلئاالا 2 ع 5 2-3 0

 أ ١ : ةهاب ةقلطت عشت نأ ىدق
 -. يع 0 8 5 0 3 -

 نيلاعتف اهننزو امدلا ةودحلا تدر 0 ١ كحاوزال لع ئحل | ااا ا ف عا هأوق دا 0 اذا

 ْ اةاذع قل ل ء | عش ملاهحوزتراتءااذاو
 ا ررض ربع :.ه ىا سي الرج احارس نك هني[ ف قالطلا ةع2هى ب ناك ا 1
 5 هنع هللا ىخر لعنعو ىث

 و ا ا ا

 34 ناش اهسش أ راخان ماو ةيعحر ةدحاوفاهحوزتر ,اتحااذا
0 ْ 0 

 اهني زو) ام اهلا اتينا امدلاةو اندر نا 1 نا 1( كئاسل ) كحا وز ١ لق ( مدا لا هلعادح ىعا 7( ىنلاامااي اان

 1 1 3 اليجاحارس ) نكماطا (نكحرسأو) قال ئلاة شك( نكمتم نيلاعتف) اهترهز



 ( بازحالاةروس ) م ٠07 لس 04 |١
 ىنلاهبم غرفىتح بأدلا كلذلزيإف لتقلا هللاووه عجربال مكتم هببهذ نمنار
 لكم هيلعاهةقشدق ةيحافتةلح هيلعو هللاودع بطخ أن. يح ىنأو ملسو هيلعهللا لم

 هللالوسر ىلا رظناطف لب هقئعىلا ءاديةعوج اهبلسيالئا ةلع لع ًةلعالا عضوك ةيحان
 ىلعلبقأ لذ هللا لذ نم هنكلو كنوادعىف ىسفن تملامهتلاو لاق ماسو هيلع هللا ىلم

 ساج ملِوئارسا ىنب ىلعتدتكة ملم و ردقو باتتكهّللا عاب سابال هنا سانل اهم لاتف سانل
 هللاو تلاقةدحاوةأ سماالا ةظيرقىنبءاسن نم لق ملتلاق ةشئاعنءىورو هقنع ب رضف
 مهلاحرلتش ماسو هيلع هللا لس هللا لوسرو انطبوارهظ كءدنو 06 ىدفلاب

 تلاق ملو تاق لتقا تلاق كلام كلي و تاق هللا وان ؟تااقّدن الفن اهعساب فتاه فهذا فيسلاب

 بط اهنم ابعت ىدنأ اهلوقت ةشئاع تاكو اهةنع رصف اه قاطتا تلاد تدق 05
 مكحلا ارح ن6 رملا مسا ناكو ىدقا ولا لاق لتقتابلا تف عدقو كف ةرثكو سس

 ةلئارق ح قاعأ نابرضي ريبّرلاو ىلع ناكر لاق دبوس ندالخ تلتقتناكو ىظرفلا
 نا ريبزلا نائرهزلا نع قع نبد# ىورو كانهسلاح ماسو هيلع هللا لص هللا لوسرو

 موب ةيلهاحلا ىف سامشنب سيقن.تباث ىلع نهدقناك نجرلا د رعابأ ىنكيو ىظرقلااطاب

 نجرلادبعابأايلاقف ريبك شوهو ةظيرقموبهءاذ ةايبس ل مث هتيصان زل هذخأ ثاعب
 مركلانالاق ىدنعلدس ك.زجأ نأ ديرأىنالاق كلثم لثم لهجن لهولاق ىنفرعتله

 ناكدق هللالوسراي لاقف سو هيلع هللا لصهللالوسر ىلاتباث ىنأ لاق ميركل ىزحي

 هللا لص هلال وسر لاقف همدىبهفام هيزحأنا تيبح ا دقوةنهىلعدلو دن ىدنعريبزلل
 مس لاق كمدىلبهو ودق سو هي هءلع هّللاىلص هللا لو_سرنا هل لاقفءاناذ كلوه يسودهيلع

 هللا ل ول سوهيلعدتلا ىلصهتلا لوسر تباثىتأفةادخابعئصياف دلوالو الهالك

 كن ا داطعأ !وديلع هللا لص هللالو_سر نال فرامل كل مهلا دلو هلع

 هلال ركن رت كامات 1 واَساه مهل لامال زاحت 7 تيب لهأ لاقف كل ف كدلوو

 ملسو وهيلع هللا لص هللا لوس ر نالا !اةفءاناذ كلوهلاق هللا لوسراب هلاملاَعف سو هيلع هللا ىل ص

 هيف ىءارتت ةئيصّدأ ع ههجو ناك ىذلا لءئام تبان ىأ أ لاقشاوم كلامى داطعادق

 لارعا ررأ " اذاانتساحو انددشاذا انتمدقم لعفاق لاق ام دسأ 3 تع ىلا ىرادع

 لاق ةظيرقني ورعىئبو ةظب رقنءإبتك ىب ىدب ناسك 55 لاق لقلاق لاوع# نا |

 ا شدعلا ىف أم هللاوفموتلاب قة مالا 9 ةانأ ا كدنع ىدس كل ماا لاقاولتق :

 قيدصلاركبابأ غلبالف هقنعتبرضف تراث همدقفةبحالا قا تح رباصب انف ريش نم
 هللا ىل بلا لو دي الع املا مج راقد مهاقلي 0 الاد
 معاو نييسملاىل 1 مهءاسنو 3 هظر 5 ىبلاود أ مسشم رح © مهم تي 1م لتق ص أد 5 مسوةياع
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 تو رمال نأه هس مهد | "احا ع 0 ٠ اكو باحر ال انهو 0 ندع كل ليمهس مولا كلذؤو

 ناكواس رد نيثالثو 8 ليخلا !تناكو مويس نس ٍش ة هأ سدا ن 5 لحا رالو مهتسدسزافلو

 ىراصن الادب ز نب دعس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كعب مث.ن ناعيدلا هنق عمقو 2 ول لوا

 هلال وسر ناكواج اس وذا د مول عا تءافدع ىلا ةظررت ىاباب مع نه. ايامست ليشألا تح



 دل 1٠١5 مس 4 نورشعلاو ىداحل اء زا ١
 َّ م .6 04 -َ ف 00-0 32008

 هللا ىلص دمع“ ردعااللاقو + !سود اع هللا ىلص هللال ودرب مهر داع هظب رق ى

 و ىلع ب ا ف مار لا تارث اع نم ىبهر مال مهللا ةيلسم ن د لاقفادأ سو

 نباىرديالف بهذ مث ةلمللا كلت ةمدملاف اسودلع هلباىل اصدتنا ل لوسر دهس و تاروح
0 : 0 1 0 0 

 هبافون هللاءاح لج ركاذ لاقفهنأش !سوةيلعهللا لص هللا لوس رلرك دق هللا ضرأ نم هذ
 أ

 كحل عاو ل ع زثنيح ةظب قيلخو رث كب 0 قلو ايف كهرت قلو وأ ناك < هيأ عزب ْسانلا صعبو

 ع

 هيف لاقف بهذ نأ د ةاقلم هتمر تحصأف .؛سو هيلع هللاىلص هللالوسر
05 

 هللا ىص هللا ل وسر م - ىللعاوأ وز ١ وعصأ ا_اظ ةلاقملا كلت سو ةيلع هللا ىلص هللال وسر

 م ىلاوم ف تاعفدقو ا رود انيلاوه ما هللاوسر راب اولاوو سوالا بثاو مو ه !سوةنلع

 كظ250ظك
 | داع ةظيرق لبق سوديلع هللا ص هالصور ناكدقو تلعدقام سمالاب جرزلا

 9 * لواسنب ل 20 ماا هلأسف نكح ىلع اولز زف جرزخلا ءافلح اوناكو عاقتمق ىب

 اسوآلا رشف نوصرتالا ]سو ةلع هللا لضا هللال وسر لاق. سوالا ةملك الف هلم هوف

 هللالوسر هلعح دعس ناكو ذاعم نب ديلا كلذفلاق لباولات مكملجر مف كحنأ
 ىوادن تناكو ةديفر اهللاس نبذ املا. ند 0 0 ,لوسم ىف مسو هيلع هللا ىلص

 . هللالو_سر ناكو نيلسملا نم ةعبض هبتناكن٠ ةمدخ ىلع اهسفنل بستحنو ىحرخلا

 ع دقو هك هولعحا قدتخلاب مهسلا هءاص أ نيح هين لاقدق اسو هيلع. هللا لص

 هواتُش ةموقنانأ ةظيرق ىف م سو ةيلع هللا ىلص هللالوسر 0 ترق نه ةكوعأ

 هللالو_سرىلا ةمم اولبقأ مش ام ئسح لاو ا ناكو مآ م ةداسو هلاؤطودق راج ىلع

 | سلا كسلا لوس ةكيلاومىفنسحأ ورعايأاينولوقن م هوإسو هيلع هللا ىلص

 واطول هللاىف هذخأتال نأ دعسل نآدقلاق هملع اورثك ألف مهفن 0 كلذ كالواعا

 لصين أ لبق ةظي رقى لاجر مها ىجنف لهشالا راد ىلا دهوق نه هعمناكنم ضعب عجحرف
 هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا دعس ىهتنا ا دنم عمم ىتلا هتملكنء ذاعمنب دعس مهلا

 !سوديلع هللا لص هللا لوسر ناو رمعإبأيااولاققد.لا اوماقفءولزناف ؟ديس لاا وموقلاقإسو
 مهيف كلانا هقاثيمو هللادهع كلذ مكيلع دعس لاقف مهبف مكمن كيوم كالودق

 سو هيلع هللا ىلص هللالوسراهيف ىتلا ةيحانلاىف انههنم ىلعو لاق معن اولق تمكحام
 مو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر لاقف هلالذاحا مس وهيلعدللا ىلص هللا ل وسر ,نع ضرعموهو

 لاقف لاو رازخلا و لاوئالا ماعو لاجرلا لتقتنا مهيف كحأىافدعسلاق من
 ادازنلا 1 ةعقرأ ةعبس قوفنه هللا ركحب تمكحدقل دعسل اسوءهيلعهللا لصهللالوسر
 جرخ مث م راجحلا ىتب ءاسن نم كرك رادىف !ودهيلع هللاىبصهللالو_سر مهسيح

 مثقدانخ ا. قدنخف مويلااهقوس ىههىتلا ةندلا قوسولا سو هيلعدللا ىلص هال و

 يح هلوسروهللاودع ميفوالاسرا مج رخم قدانملا كل:ىف مهقانعأ تبر َمضْفاأ رهلا ثعب

 نيباوناك لوقبمهل هل مهوموقلا كار دسأنب نا

 هيلع هللا لصهللالوسر ىلا م.بهذي .هودسأ نب بمكل اولاقدقو ةئامعسنلا ىلا ةئاعاملا
 ع زتيالىعادلا نورتالا نولققعتال نط وم لكؤ أ لاقان عنصيرام ىرتام كيلأر ايالاسراإسو

 © ناو ) |
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 لدخد بطخأنب يح ناكو بعرلا موقف هللا ف دقو راصخلا مهدهج تح ةإب

 ناك اع دس نب بكل قؤو ناتو شيرت يلع تجرنيس يشل لا

 لاق مهزجا_> ىتح منع فرصنمريغ !سو هيلع هللاىلص هللالوسرزا اونق انف هدها

 الالخ ركلع ضراعواو نورئام.سعألا نه مكب لزن دق مكنا دوبي رسشعماب دس نبل

 ركل نيبتدق هللاوف هقدصنو لخرلا اذه عباتنلاق هنأ اولق منش ابيأ اوذشف انالل
 يكتاش أو مكلاومأو كر رايد لع نوما ملا هنودحت ىذلاهناو ل_سرح ىتدت

 رهن هذه نب أ اذاذلاق هريغ هءلدتسنالو ادمأ ةاروتلا مكح قرافنال اولاقف مكئاسنو

 انءارو كرتنالو فو.سلاب يتلصمالاحر هءاححأو دعى ل١ جرت مث انءاسنو انءانب :ألتقنلف
 ناو هيلعىهك ا شانءاروكرتن لو كامن كلن نافدح نيبو اننيب هلا مك : يحتم الا

 مهدعب شدعأاىفاف نيك اسملا ءالؤه» لتقن اولاق ءاننالاو ءاسنلا 5 يس يظن

 وازناف اونمأدق هءاحصأ ودع نوكينأ ىسعهناو تبسلا ةلبل ةليللا هذه مث ًانافلاقريخ

 ثدحأأ نكيملام هيف كلو انئيس دسفن اولاق ةىع هءاخعأو دج نم تيضتفلأ ائلءلق

  0مكنم لسحر تاباملاق كيلع فذ ملام عسحلا نم مهاصاف تلع دقنمالا

 نأ سو هيلغستلا لس هللا 0 اوثمب ممنامث رهدلانم ةليلامزاح همأ هتدلوذنم

 هريشتسن سؤالا ءانفاح اوناكو فوغن ,ورعى اعأرذملا عن. ةئابلابأ ال51
 ءاسنلاو لاحرلا هيلاماق كا ملا 0 ءاللا لص هللالوسر كشر ان

 ْ نتا خلاق دع مكح ىلع لزننا ىر 1 ةيابلابأ اب اولاقف مهل قرف ههحوىف نوكم نايبصلاو

 دقىلا تفرع ئىدح ئامذق ع هللاوذ ةيابلونأل 8 هب هقلح ىلا .دسزاشأو

 قدح سو هيلع هللا ىلص ىنلا تأ ايو ا ةبايل وأ قلطنامث هلوسرو هللاتن

 تءئصامت ىلع اك ىتح قاكم حرب ال هللاو لاقو هدعنم دوت ىلا روهسملا ىف طبر

 هلق هلو_سرو 10 دلع الو ادأ ةظيرقى 0 اطبال هللادهاعو

 ترفغتسال ىنءاحدقو ولامأ لاق هنلغ اطبأو ةرخ لسوهيلع نازك هنلال وسر غلبالفادبأ

 نأ ذب لزنأ هللانامث هس اع هللابوت.ىتح هناكم نم هقلطأ ىذلاب اناا لءفذااماف هل

 هللالوسر تءعسف ةللسمأ 1 ةلسمأ تدب ىفوهو !سوهيلعدتلا لص هللا لوس ر ىلع ةبابا

 لسع لات كبش ا هللا لوس راي تكحض م تاقف كدعضب : انو هيلع هللا لص

 امر بابىلع تماقفلاق تئشنا ىلبلاق هللالوسراي كلذ هرشبأ الا تلقف ةبابلىبأ

 راثفلاق كيلع هتلاباتدقف رمشبأ ةبابلابأ تااقف بالا نيلع برضينأ لبقكلذو
 هءلعمساافءدس ىنقلطي ىذلاوه هللالوسر نوكيىتح هتلاوال لاقف هوقلظيل هيلاسانلا

 ىب نهر فن ,مهوديبع نب د وديعس نب ديسأ وديعس نب ة بلع نا لاق هقلطأ بصلا ىلا لاح

 كلت اولسأ موقلا عوض مهكلذ قوفنم 1 ريضنلاالو ةظيرقنم اوسيل ليذه
 كلتىف جرخو سو هيلع كاد هللالوسر مكح ىلع ةظيرقونب اف تلزن ىتل اقليللا

 لس دم مهلعو جس هيلع هللا ىلصهللالوسر س ري رف ىظرقلا ىدعسل نب ورة لبللا

 لغد نأوأدت را السلا 3 ورعلاق اذهنهلاق هآ راطث ةليللا كلت ىراصنالا

 ( سم ١5 اخ و اق )



 --1 ١ تلم ؟نورشعلاوىداحلاءزجلا)

 موب ىلا مفت 7” ضرالكل قو رببخ لبقو مورلاو شرافك 4 اهٌوطتملاضراو # |

 كلذ ىلع ردقيف 0 | ربدق ' ا اع هللا ناكو 2 ةمامقلا

 لقو مورلاو ا 0 لاشو ربح ىهن لاق دعي 6-0 اهؤطتمل ا

 ْ | ردق 0 0 هللان اكو + ةمايقلا موب ىلا نب سملا ىلع مش ضرالكىه
 ا يجب ةظيرق أ ةوزغ كذ

 أ

| 
 ١ نعقدن1آاةوزغىف مدقتملاىراحلا لوقىل و جدك ةدعقلاىذ رخآ ىف تناك لق |

 | ممسو هيلع هللاىلص هللالوسرنا ريسلاب ءاطعلا لاق عببأ ةنسىف تناكابنأ ةيقعنب ىسوه ْ
 ْ سو هيلع هللا ىلص ف فرضنا هدالب ل نيءحار ب ازحالا فرصنا الا ةلمالا نم م حصا|مل ا

 هيلع ليربج ىنأ رهظلا ناكالف حالسلا اوعضوو ةنيدملا ىلا قدنملانع نونمؤملاو |
 دصقب (اهؤطتمل اضرأو) اهيلع ءاصم ةلعب ىلع قريتسا نم الا لا يفد هللا ىلص هللالوسر مالسلا

 سراذوأ ةكم ىهو لاتقلا

 لكوأ ربيخوأ مورلاو

 ةمايقلامويىلا مت ضرأ
 ”ىش لك ىلع هللا اكو (

 ارداق ) اريدق

 شحعج تب بنز دنع سو هيلع هللا ىلص تا جامدنمه ةفيطق اهيلعو ةلاحر

 متلامالللا تيس هتابلوجو راب ليربح لاقف هقش تلسعدقو د لست ىهو

 ١ تءحراموةليل نيعبرأ نم حالسلا ةكئالملا تعضوام كنع هللاافع ليربح لاق

 ٌْ ىنلا لمعت هسرفو ليربج هجو ىلع رابغلا ناكمنا ىورو موقلا باطنمالا نآلا |
 | كسعأي ىلاعت هللانا لاقف هسرف هجوو ههجو نع رابغلا 2 اي هللا زج

 تمهفو هرانوأ تعطقدق ىنافرهلا زهلاف ةظيرق ىجىلا دماعانأو ةظيرق ىنب ىلاريسملاب |
 / ناكنمزا نذاف ايدانم !-ودهيلع هللا ىلص ىنلا صأف لادليو لازاز ىف مهتكرتو مجاوبأ

 | هسو هيلع هللالص هللالوسر مدقو ةظيرق ىتىفالا رصعلا نيلصيالف اميطم اعماس |

 | نوصحلا نه اند اذا ىتح ىلع راسو سانلا اهردتاو مهيلا هتياربإ بااط ىبأ نب ىلع
 هللا لص هللا ل وسر تل قحعحر رف !سودهيلع هللا لص هلتلالوسرأ ةحممش ة ةلاقم اهنم عم“و

 كتلخأ لاق كياخالا.ال وه نم وندنالز ناكيلعال هتنالوسراي لاقف قيرطلاب !سودهيلع |

 ريبخ ضرأ (اضرأو )

 اهردن لااا
 هللازاكو ) ركل نوكتسدعب

 ممفلا نم ( ”ىش لك ىلع
 اريدق)ةرصنلاو

 كلذ نم اولوقيمل ىنوأر دق ول لاق هئابلوسز اب من لاق ىذأأ مهتم ىل تحتم
 و 0 ةدرقلا ناوخلااب لاق .مموصح نم ملسو هيلع هللاىلص هلل لوسر اند الف أب

 0 هللال وسو عو 0 تك مساقلاابأإ اولاق هتمشن كبل ا وهللاك 1 تنك ْ

 ا مكب ع لله ل ااقف ةظررق ىنىلا لصينا لبق نيروصلاب 1 ىلع سوديلع هللا ص

 | اهنلعو ةلاحر 2 ءاضمب ةلغب ىلع ةفيلخ نا ةيتناطوج تانكي راب اولاَعف نا ْ

 ملزلزب ة هظب رق ىىل اثءب ماللاهيلع ليربج كاذ سو ةيلعمللا ىلص لاف جامد ةقيطق |

 ةظيرق ىب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىف كلف م.ولقىف بعرلا 0 |

 ١ ءاشعلا ةالصدعب لاحر هأناف سانلا هن قحاتو مهلاومأ ةحانىفا اه ران م ب لعن

 ١ قالا يطللادسأ نيلضيألا [بو هلع هللا لس ىلإ كوَدن'رصنلا اواضيلو ةريخالا 0
 هللا لوسر هنمهفنعالو كلدب هللا _ماعاف ةريخالا ءاشعلادعب ايرصعلا اولصف ةظيرقىن

 نبرشعو ادد او هيلع هللا 1ص هللالو_سر مه رصاح ,اىلعلا !او اسو هيلع هللا اض

 6< هليل و
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 اونواع ( مهورهاظ نيذلا هللالزنأو ) ابلاغ ارداق ( ازرع ايوقدتلاناكو) ةككالملاو رلاب ( لاتقلا نينمؤملا هللاؤكو )
 هيلع ليريح نا ىور هل نصخلام ةصصلا مس وصخ نه )مد امص نم ) ةظيرق نم ( باتكلا لهأن م)بازحالا

 0 اوعطوو ةمدملا كان 3 وميسلا 8 رونا "دال ابق 9م م تلا ةليالا ةمعرص سو ب هيلع هللا لص هللا ل وسر ىت ا مالسلا ,

 هذ ان هنلا نا هللا لو - راين ااه شا رقذعب ات 0 هلاق لب دبا ةهاجلاعن جرم ل دال هحو ىلع راخلاو موزي اهسرف ىلع

 ام.يطم اعماس ناكن هنا سانلا قنذ ذاؤةرعط مل ماو افصل ا ىلع ض هيلا قدع عقاد هللا ناف مهيلا دفا ىىلاريسملاب ١

 ىلع هللا ل وسر لاقف ةلما «بازحالاةروس) نرجوا هر 7 ٠6 54 ةظيرق ىىفالا رصعلا لصيالف

 ىلع نولزتت مس وهياع هللا
 ةكبالملاو حرلاب ه# لاتقلا نينمؤملا هللا ىنكو 8 بقاعتوا لخادتب نالاحامهو نيرفاظ

 لزناو 8 ”ىش لكى ل-ع ابلاغ # ازي نع © هديربام ثادحا ىلع # ايوق هتلاناكو ف
 # مدايص نم ف ةظي رق ىنميو# باتكلا لهانم ف بازحالااو رهاظ# مهورهاظ نيذلا
 ىسطظلاو روثلا نرقل لاش كلذلو هن نصخنام ىهو ةيصيص عج من وصح نم

 نواتقت اقيرف 9 مضلاب ىرقو فول © بعزلا مهبولقىف فذقو ه كيدلا ةكوشو
 هسياع هللا ىلس هللالوسرىنا ليئاربجنا ىور نيسلامضب ”ىرقو # اشرف نورسأتو
 اوعنطإ "1 ةكئالملاو كتمال عزنتا دجعاي لاقف بازحالا اهفمزهناىتاا ةليللا ةوعبص 5 و

 زضفلا ا واضرال نسال ندا مهلادماعاناو ةظيرق ىنىلا ريسلاب كسعأي هللانأ حالسلا

 راصحلا مهدهح ىتح ةليل نيرسشعو انك نيرشعو ىدحا 2 ةظيرق ىبالا

 مكح ىلعلاقف اوباذ ىمكح

 ف داعم نب كو ادس

 نا مف 2 كلاهدس لاف

 هناوض

 ىنلا ريسف مهؤاسنو

 لاكو مل-و هيلع كا

 نم هللا كح تيحدقل

 ٠ همام ©ء تك
 مهلزيةسا م ةعقرأ ةميس قوف

 لاش دعس م 5 هناوضرف ذاعم نب دعس 1 لاق اوناف ىب كح ىلع نولزنت م عالاقف

 هللاركح 0 لاقف سو هيلع هللاىص ىنلا ربكق ممئاسنو مهيدارذ ىسو هي
 مكتروأو زو ةثاعس 00 ماو رثككاوا هلا 5 مهنم لتقف ةعقرا ة كغم 5

 مكنا لاقف ر راصت الادنف 6-0 0س ا مهراقع لعجح مالسلاو ةالصلا ةيلعفتا ىور

 قوسىف قدنخو

 مهمدقو اقدز> ةئلدملا

 نهمهو مهقانعأ تبرضف

 لقو ةئامعست ىلا ةئ اع'اع

 ةئارعيسو لتاقم ةئاجا وناك 3 3

 و ف 27 0( ل 4م« 0 ه تاعح 58 ا ال لاقف رش ماو تسهاك سمختاما 1 لاقف ةف مكلزانمف

 مظبو ودل ) كعلا 1-2 َىأ 4 ايوق هللا ناكو ِظ خرلاو ةكالملا ىأ « لاتقلا نيدمؤملا هللا | هللاؤكو ف 0

 بصنو للعو ىباش نيءلا || «باتكلاله أنه مهورهاظ نيذلالزنأو 9 ىلاعتهلوته#هماقتناف ىأ ( ازينع 9
 (نواتقت) هلوش (اًنرف / نيل !اىلعو مسودباع هللا ىلص هللال وسر ىلع 0 شب رق نه نازدتالا أون دان ئعإ

 فذقو#ةيصيص اهدحاو مهلقاعمو موصح نم ىأ 3 جيسيكا م » ةظيرقوم ,هو

 ةئاق- اوناك لاش لاحرلا ىنمي ©« نولتقت اقيرف © فولنأ أ «*« .بعرلا مولق ىف

 مترو از نيس رد هنا اون لك را ذلاوءاسنلا تسي اشرف نورسأتو»

 مهلاومأو مهرايدو مهضرأ

 نورساتو ) لاحرلا مهو

 ىئ 0000

 رع ما و 0

 ىأ ( مهلاومأو مهرايدو 26

 مكلز زانمىف ركنا مهل لاقو است ا نودنير >اهملل مهراقعل |ه> مسوهياعمللا ىلصهللا لوس ر ناىورةعتمالاودوقنلاو ىثاو وملا

 عمر

 د( ايوقدتلاد 6 ١ ةكمالملا و عر را نينم ومان رع لاعقلا ةنؤءَهَللا مفر ( ل ااتقلانينمؤملاهللا كو ) ةلودالوةمنعالو

 ريضنلاو ةظيرقونب مهو( بات كا لهأن م ) ةكمراف كاوناعأ(م ل ,هاظ نيذل'لزنأو)نيرفاكلا ةمقنب ( ازيزع )نينمؤملا
 (بعرلا مواقف )لعح و(فدقو) 2 وصح و رهروصق نم( مهيصايصنم )امهباهصاو بطخ أن. يحو فرشالانب كنكأ

 ةلئاقملامه ومعماش رفنولتش لوب( نولتشاش 1 نوفا ال كلذ لقا وناكوهد اهعأ واسود اعهللا لصد نم فوخلا

 (مهلاومأو) هيلز :انم(مهرايدو) مه روصق(م عضرا) ركزت أ(مكتر وأو ) ءاسنااوىرارذلا هو مهنم ( اهنا ا ١

 مكل ةهنعهلاوها لعج



 توملا(رظتنينم ممو)هرذن ىأ
 م همفو ةدايتتلا رظ نم

 ىلا بواقلا ضرمو
 هلو ىلاعت هلوق
 لكف ند هللا اودهاع

 هللاىزجمل ررابدالانولوبال

 ( مهقتدصب نيقداصلا

 بذعيو ) دهعلاب معافوب

 اونو ملاذا(ءاش نا نيقفانملا

 اوباننا ( مملع بوتوا)

 لوبش(اروفغناكهللانا)
 ةبوح اوفمب(اهحر)ةيوتلا
 [اودصق هناك نوقفانملا لج
 ايزداراو ءولا نإ
 نوقداصلا دصقاك مهليدتب

3 
 ا وناك 0100-7

 نال ممئافوب قدصااهتقاع
 ىلا قوسم نيقيرفلا الك

 باقعااو باوثلا نم هتيقاع

 اهبلطف ايوتسا امهنأكف
 درو) اهليصحت ىف ىعسلاو
 بازحالا(اورفك نيذلاهللا

 نيظيفم ىأ لاح( مهظفب )
 اولا ل)نهدل» تبن هلوقك

 اورفظي ملىأ ارفظ (اريخ

 مهعزب زيا ريح ءاهسو نيالا

 نيرفاظ ريغىأ لاحوهو

 ىلا ءافولا(رظنب نممهمو)

 اوريع ( اواديامإ ب1
 ضقتلاباريغت(اليدس ) دهعلا

 نيقداصلا هللا ىزجل )

 معافوب نيفاولا (مهقدصب

 ( ءاشنانيقفانملابدعيو )
 تود وا قافتلا لعاوتامنإ

 ناكمتلانا) توما لبق( مهلع
 ( اهحر ) باننل(اروفغ
 ملا هللادرو)ةبوتل ا ىلع تامنمل

 "زالز 00 تاورلل علا رذناا بتلاو ردنل ان ىيئاو 020 |

 ريغ# اريخ اولانيمل 8نيظيغتم# مهظظشبإف بازحالا ىنعي # اورفك نذل هللادروإ

 اوأ |
 أرأو هناححأ ىنعي ءالؤه عنصامم كيلا رذتعأ ىلا مهللالاق ا ا |

 ىنعي ءالؤه عصام كيلا |

 تكفطخسأاف دكمإ لاق نجلا نودنم اهحر د أ ىنا رضنلا برو ةنجلا ذاعم نب |

 2 ةنمطوأ فيسلاب ةبرض نيناعو اعضب هنا دجوف ن 1 لاق ع_ةصامهللالوسر راب |

 ننال |

 ا ١ هيلع هللا اودهاعام اومثدص |

4 
 0 ةلودهشتسللاالءوريغالو ( اليدبت )دهعلا ( اوادءامو ) ةحططو ناثعكةداهشلا ىلع ىأ ت

 " قافنلا ل ال نخارد ؟'.نورتكعلاو قداقلا ردا نا هي ٠١١ زج

 دهعلا © اوادبامو ه ةلطو ىو نأع هداهشلا رطظاط نه مهنمو 9 ناويح لك ةبقرف | ا

 هيلع هللا لص هللالوسر عم تب ةولط ن نا ىور ليديبتلا نم + اشو اليد ءورخالو |

 ضيرعتهيفو ةحلم بجو أ مالسلاو >ح دحاموب سو داسلا هيلع لاَقف هدد تيبصاىت

 بدعيو مذ اصب نليقداصلا هللاى 0 و هوقو ليدتتاب باقلا ضرصحو قافنلا لهال

 اودصق نيقفانملا 3 كف هن ضرعملاو قوطنملل ليلعت » 3 بوتيوا ءاشنا 6

 مهلع ةبوتلاو ىنسحلا ةبقاعلا ءافولاو

 باب نأ 5 اير اروفع ناك هللانا #2 ةبوتلل قيفوتلا 717 !اوا مهد وح م

 نورظت نينم ملا نمءال وه دعب ب نم ىنعي 3 رظان نم مهنهو 0 دح اورد موي دهشتسا

 «اليدبتؤ# ,هدهءىنعي# اولدنامو# ءادعالا ىلع رصنااوأ ةداهشلااما نبي

 نع تبغ هللالوسرايلاقف ردد لاتق نع رضنلانب سنا 9 باغ لاق سن |نع( ق)ت
 4 نب الا 1

 موبناك الف عنصأام هللا نيريل نيكرشملا لاتق هللا ىندهشأ نأ نك رسما كلناق لاق ل

 دعساي لاف ذاع نيدمس هليقتساف مدقت مث نيكرشلا

 هنا هتشأالا رع هق ىعا-ك نازك عدلا هد لئثمدقو لاكدق ءااد>حوو مهيسسإ ةيهروأ

 35 تلزن ةيآلا هذهنا نظنوأ ىرت انك
 لاحر ل نيم وان م ههايشاىو دق

 ١ عم انرجاهلاق ترالانب بابخنع «قز: كر
 1 لب ايضا هلي ىللعان رح ًأعتوف هللادجو سنق

 ةنبتا ” ايبا فرج ع روسو ل )ت5 ريعن بعضه مهنه أش هرح أوم
 1 ا | نامل هيلحر انطءاذاو ه الحر تدب

 رغلا ا ,« هلك عشا نم انمورخذالا نم هيلحر ىلع نزح 1 ا رفا

 لن !وهيلع هللا لش هللال وسر

 | ن

5 
6 

 حاو هنر ع ٠ مل نوعصن
 ع

 ةيراكحا رت دع تعطان نع :هوهلوقو فوصن . نولم ءاس ا

 لاق #0 اهفطشو ينك ا كح هلوقو ايندلا نم مها هللا خفامل

 ةكط لو ابو هلع هللالص هللالؤسر تمعس كرسي الأ لاقف ةيوامم ىلع تلخد |

 عرتاخ أ نب سنك ع( خ ٍِ 30 بيلرع ثيدح اذه لاقو ع ملا هدح راد عفن 1 ا

 | لجو نع هلوق # # دحأموب مو هيلع هللا يلص يتلا اامىقو ءالش ةحلطرم 50 د

 دهعلاب ءاؤولاوه مهقدصو , رقد اولا 4 مهقدصب نيقدا_صلا هللاىزمعا ©

 هرودص هلحرشيو ناعالاىلا مسد ةىأ# مولع بوتسوأ ءاشنا نيقفانملا تنال
 نافطغو شيرقنم ىأ 4 اورفك نيذلا هللادرو اهحر ا ا

 ارفظ اذىأ © اريخ اولانل ف اودار اهل مهرودص فشي مىأ 00
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 6 ميظش

  ىقكو ) ارورساوببصي مل ( اريخاولانمل) مهقنح(مهظب) هباصأو نابقسارأةكمراغك (اورفك نذل هللا فرص



 رع ترج دقن تالا انا قع هسا ع تح

 ا ند 2 ا وللا نجحت اع

0. 

 520000000 1 ا 1677 07 ا
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 اولزازينا هللأ مهدعو(تارخالا رم ءماعأ راملو ( هاخرلاوةدشلا وءاحرلاو ف ولنا ىف ىأ(اريثكهتلاركذ و ) ناكن أ ةشاك ا

 هبازحالا» ءاحاط بيرق هلو# علا لقَو .٠ ماولخ نيذلا لثم م نا اياموةنجلا واخ دين أ متبسح مأءلوق هورصاتسو هوثيغتسي تح 1

 ت.حودقةرصنااو َُ ءاعاا نأ او ع د(هلو دس رو هللا قدصوهلوسرودهللا 81 عوام اذهاو وَلاَ )ديدشلانعرلااوبعرواو رطضاو 1 ١

 لايل عسترخآ ىف م ا نو رئاش ب ازحالان ا هناحأل لاق مو 5 هللا ىلص ىناانا يع هللا ىذر سابع نبا ع نعومهل

 ىقلعرتك الاو ركل نم لدي ل قو اهلةفصوأ ةنسل ةلس نكنملو فولاو لمالا 0
 | ةيدؤملا ركذلا ةرثكءاحرلاب نرقو © اريثك هللاركذو # هنم لدسال بطاخملا ريمضنا |
 |. بازحالا نوئمؤملا ىأراملو 8 كلذك ناكرم لؤسرلاب ىستقاانإذ ةعاطلا ةمزالام ىلا |

 لثم مكتأيامو ةنجلا اولخدتنا متيسح ما ىلاعت هلوشب ه6 هلوسروهلااندعوام اًذهاولاق
 | بازحالا عاقجإب مالا دّتشيس مالسلا وةولصلادملع هلوةوةيآلا 3 ابقنم اولخنيذلا |

 ' رشعوا عستدعب مكلا نورئاس مهنا مالسلاو ةالصلا هدعدهلوتو 0 مكلةقاعلاو مَع ا

 يع ْ

 الا راهظاو ءاليااىف اقدصاك باوثلاو ةرصنلا ىف اقدصوا هلوسرو هللاربخ ١

 | هدب 0 هللاب # اناعاالا 8 ءاليلاوا بطخخلاوا اوأرامل ريمضدبف مهدارامو 9 |

 4 هيلع هللا اودهاعام اوقدص لاح ر نينه وم ا نم ب هربداقمو هماوال 0 |_.لستو 00 :

 | دهامملاناذ قدصلا كللاقاذاىنةدصْنم ن.دلاءالعال ةلئاقملاو لوسرلا عه تابثلانم

 دهشتسا د لتاق نإب ةرك ردن © دم هن ىَصق ند م4 2 هنف قدص دف ءدهعبىفو اذا |

 2 0 ردو ْ

 | مثءارضلاو ءارسسلا ىلعن نااوملا عيجف ىأ# ريتك مليارا در ىلا هيقىذلاثعبلاءؤن |
 | اذهاولاةباز>الا نونمؤملا ىأراملو 8 ىلاعتلاقف بازحالاءاقا دنع نينم وما لاح فصو

 هاو سرومللا قدصو إل ءدعوباش دصتو هللا مالاياست كلذاولاةىأ © هلوس رو هللااندع وام |
 هللا قدص ومهاوةوارورعالاهلوسروهللاان دعوام نيقفانأ|لوق ةلباقمىؤوهو ادعواعف ىأ ١

 ٍ اعاو عوق ولالق هلوسرو هللاقدص نوفرعي اوناك مهناف مقوامىا ةراشاسل هلوسرو

 ليقوسرافو مورلا مث ة ودكم مف لثم لكلا عقيف دعوام عيجيف ةراشبلاىلا ةراشاوه ْ

 | اذه اولاق ةدشلانم مءاصأامو بازحالا 1 لف ل مهقحت نا اودعو مهنا |
 ١ هلل اقد صتئأ هك اناعاالا مهداز امو ف هلوسرو 000 هلوسرو هللا دعوام |

 يق ىلاعتهلوق# ءسمال ىأ هي اييلستو وي
 م مهنف #هباوفووديلع هللا اودهاعاع اوماقىأ |

 | هي ديلعمتلا اودهاعام وكس لال نينم ولا نم

 دن نه غ د رقعأ 04 2 ىدقن 0

 ىنعي ءاف 0 لتقف هلحأ ىنعل هيد ىدقلق قو دهشتسا ىد داهملا ىلع ريصو هدهعب |

 _ - ىف لوا ءاو وأ /اىق هد 2 لد اذب ىأ هبحن ىضق لبقو هداعحأو ةزج ْ

 ال ( ل نقد تى 0 ناشللا (اريكدلا مع

 مهدعو دق ناكو داعملاىف (هلوسروهللا قدصو)مايالاّةدعل (هلو وسروهللاان دعوامادها ولاق)هباحص أو نايفسابأ ةكمرافك

 هللال وهاني (اناعاالا) رافكلاةيؤرب/مهدازامو )مايأ ةرسشعىلاىنهي ارششعو ا اعستت ازحالا اي نأ ل ملسو هيلع هللا لص ىنلا

 مهفهيلع هللااودهاعام)اوفو (/ مسيار ؤملانم)لوسرلاسعأو هتلارمال اءوضخ (اهلستو) هلوسر لوقو ىلاعت

 هءاحصأو ىملسو هيلعمتلا لص ثلا رع بلطملادبعنء ةزجوهو هلحا ىضق لاش وءرذن(هبحت ىضق نم

 قوو هر

 بطاخا للا ةراشا ادهو 7 بازدالاةروس ل كلذ أواق عج الكر 7-1 دا_عنملل اواقأ دق مهوأر لذ ف مءوأ]|

 ام( مهداز امو ) ءالبلاو

 بازدحالا عامجانماوار

 (اناعاالا) مهئيو مهيلع

 ( ايلستو).ديعاوعو هللا
 ني:مؤملانم)ءردقو هلاضقل

 هللا | ودهاعاما وة دص لاحر

 هيلع هودهاءايق ىأ (هيلع
 لئلا موال فيدل

 00 5 نس ىقدص

 راجلا حرطبهركب نسف

 لاحر ردن لمعفلا لاصياو

 امرحاوقلاذا منا ةباعصلا نم

 هيلع هللا ىلص هللالوسرعم

 ىتح اولتاقو اوتب' !سو
 ن.ناثع مهو اودهشتس

 دز نا دعسو هد و نافع اط

 مو ةحمو ةزوجحو

 ىأ ) يحي ىَدق نم مهنك)

 كارز ادبيع تام

 ةرابع راص عملا ءاضقو

 نم ىجلكزال توم انع

 توعزا هلدبال تاثدحلا

 هتقرىف مزالرذن هناكف
 00 ىضقد قف كاما دأف

 (بازدالا زوزو للا ( نوتحمؤللا ف1



 ءازحالانا نونظي منجل ىأ (اويهد مل تازحالا نويسحم ) انيه ( اريسي هللاىلع ) مهلاعأ طابحا(كلذناكو) لاعالا

 دايلا (بارعالا ىف نوداب ممول اودوب )ديلان ةرك (بازحالا تأ ناو 00 الاد نارضلا 1و اومزس م

10-6 0 

 نع )ةمدملا بناحنه و ”ممداق لك( 5 2٠١ نمفوسخلا 7 اولزي ردعإ ف م نشف

 . يمس اوءحرب او 0 نورشثملاو ىداخلاءزحلا ١ )م كفاوناكواو ( 5

 رد ءابر 7 الءلقالا

 3 0 53 ناك

 ا

 لوقتاك هب ىدتقملا ىأدب
 اك نورشع ةضيلاق

 ّق ها اديدح

 1 ديدخلا نم غلبملا اذه
 ب 2 6

 اع

 ىستؤينأ اهقح نم ةلصخ

 نا هسفنب لتاق ثيح اهب
 مويااو هللا اوحرب ناك

 هللا فام ىأ (رخآلا
 رخآلا مويلا فاو

 معنو هللاباوث لمأيوأ

 لد. نمل اولاق رخآلا موبلا
 5 فعض هيقو م ل نه

 نع لدا روي

 قلت 0 لبقو بطاخلا
 2 ةر ىأ ةنس

 مهتاتسح لاطب !(كالذ ناكو)

 , |نوبست)كه(اينيتالع)

 هللادبع نظي ( بازحالا
 ةكمر افك ناةناحأ و نأ نا

 ايهئاشم ايه 1
 لاقو نيجلاو فوملانم
 اولتق ىحاوهذ.النااونظ
 © مون ) (بارعالا فن ودابممناو ول) دءاصأو ىبأن . هللادبعىنع (اودوب)ةكم رافك (بازحالا تأ, ناو) مال اهيلعاد#

 ( ميفاو وناكول و قدنخلاىف را نع .(ركئاينأ نع ) ةسدملا ف ( نولكس ) مهبحو مهفوخ نم ةشدملا نم نودحراخ

 سول ابطاص ادق اود نس ( ةكض وأ ملا لوسرىف كل ناكدقل ) ةعمسوءاير(اليلقالا اولتاقام ) قدنما ىف ركعم

 اونمأل باىعالا نيب نواصاح ةيدابلاىلا ةندملانه نود>راخ مهنا مهبل نوقفانملا ىف

 هللاباوثوجرب سايعنبالاق هللا اوحرب ناكنملؤسو :

3 
 ىرجاعو راب أن ع ( م ا

 ولتاقام ) لاق نكو ةشدملالا 4 ٠١

 قلعتل ائيه 5 اريس 0 ل ع 9 ّط انحالا 4 كلذ ناكو 9 مهقافنو مهءنصت لطباوا

 نونظي مد + ءالؤهىا# اوهذب مل بازحالا نورسح دن ءدمتعأم مدعو هنةدارالا

 ©« بازحالا تأيناو  ةنيدملا لخادلا اورفف اومزملادقواومزهني مل بازحالان ا

 نواصاح وديلاىلا نوح راخ مما اونع 3 باىعالا فن وداب مهناول اودوب وع ةيناث 7

 مكيلع ىرجاع « مكئابنا نع و ةنيدملا بناحنه مداق لكد## نولي لف باسعالانيب
 « اللقالا اولتاقام 88 لاتقناكو ةميدملاىلا 7 ركلاءذه « ركف اوناكولو ©

 نم ةنسح ةلصخ # ةنسح ةوسا هللا لوسر ,ىف مكل ناكدقل © ريمعتلا نم اؤوخو ءاير

 | نسحم * هود هسفن ىف وهوأ ديادغا 1| ةاساق»هو ب ن6 تابثلاك ا ىتنويد ١ اهقح
 |" يدلل ا نم ردقلا اذه اهو هع اديدحاتم نورسشع ةضيبلا ف كلوقك هب ىسألا
 مع كر فيلا 0 0 0 ردو

 |(لقو اصوصخ رح لإ 0 هللاماياوا 5 ةرخ لا م هءءاقلوأ هللا باو م ىا

 | ءاجرلاو مكحلا بسحم اهف لخاد رخآلا مويلاناذ هلضفو ادءزوجرا كلوةكوه

 ل 6ع ريسي هللا لع ”ىش لكرا عم , ماع ماكل © اريسيهّاىلع كلذناكو ©

 ْ دوجمااو نافطغو نو س4 تاز الا 9 نيقئانملا ءالؤع سر« نوبسحت وق ىلاعت

 | «باز :ءالات .ًايزاوإ) مهنءاوفرصن دقواقر ,ةوانبح مهلاتقنعاوفرصخ ملى' ًابكاويهذ ف

 | منأول نون ى ىأ 6 ب ا سعالا ف نودابرمنأول اودوب ف باهذلا دعب لاتقلل لاا ب2

 0 امو كرابخأن ا ناين نعزواتسي ف ولناو نيملا نمتارعالا م دتدا 177
 ١ نولتاش يومي القال اولتقام + يقال. الؤه ني م اداب لا !آ

 ' ءاير لمقو ةر هك ٍىرئاو» ل ا بقو مكعم انلئاقدق

 #« رخآلا مويلاو هللا اوحرب ن

 م هردع هد نوميمتي السلق

 3 ناكدقل © لحو نع ا ربع ْن

 نولو ف

 ىأ هي هلاسصح هوس اك

 هاوسر اورزاوتو هللا ند اورصمم نا وهو انسدح ءادذتقا هءاودتتاىأ هلا ةودق

 ههجو حرجو هتيعابر ترسكدقذا وهلءفاك مكدصيام ىلع اوربصتو هنع اوفاختتالو
 . هوم 6 ٠ .٠ . ءذإ . 0

 كيذك مثنأ اولدقاف هسفن كلذ عم مك اساوو و ريصف ىذالا بورضب ىذواو 0 و
07 8 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةوسالان نا ىنعي # هللا اوحرب ناكنأ 9 هتنسب |وكماَو خا

 ىشخ و ىنعي © رخآلا مويلاوؤت

هباوثو هللاةماركوجرب (هللاا وجرب ناكنمل) قدنللا ىقدعم
 ةرخآلا باذع فاخنو ) رخ آلامويلاو ) هللا فاخ لاشو 



 مهدوهش ىرإم رادقم الل ن وشو ءايرةعاس نورض# ىأ يلا ا احم نحال ان ونانالا

 ) مكيلع )هذ الن برحلا ن ا ريوكلا نم لاح لا ىلع بصن ليااوهو عم مح ( ةمثأ ) نوفرصني

 0 هد آلا لاك لتىفن(كيلانو ورظن مهتأ 1 السا اهيلع هنموأودعلا ل ةنه( فول اءاحاذاف) ةمينغلاو رفظ

 تا ركس ةاعم نه هملع ىثغملا 4 تازدتالاةزود + راظنإ م مي 8 7-1 (توملا نم هلع ىشغيىذلاك) الشو

 نارا را رذدخ توما :

 (فولابهذاذاف)كناذا
 نوطشو نورتي مها ًاليلق انساناوأ انامزوا اناساالا الءلقألا نمانلا نون اياد 0 1

 ليقواليلقالا اولتاتاموهلوقاالءلقالا نولتاشال نكل و نينم قملاعمن وج رذعوا مهل نكماام |

 اليلقالا منومواق الو بازحالاب رح دعب ادا ىتأيالوءانممو مهمالك ةمت نه ها
 مي مج ةمنلاورفظلاوا هللا ل يبسىف ةقفنلاواةنواعملاب ركلع ءالخم © كلعةحشا

 نارودكوا هيلع ىذثفملار ظنك *# هيلع ىذغب ىذلاك مهقادحا ىف » مهيعا رودن كيلا

 | واوانوخ توملا 0 ةداعم نم 5 توملانم ِِ هتدعإ ةهشموا ه.نيهيشموا هئيع

 / © دادحةنسلاب لف ىو رض## كوقلس © مئانغلا تزيحو # فوهلابهذ اذاف 8 كباذا

 بصن 6 ريا ىلع ةممثا ف ناسالابوا ديلاب رهش طسبلاقلسلاو ةمنغلا نويلطي ةبرذ

 ١ كل واؤههحو نم ديقمامهنمالكنالربركت سدلو مفرلا ةءارق هديؤيو مذلاوا لالا ىلع

 | لطبتف لاا مهل تي ملذا امتالطب رهظاف# مهلاعا هللا طبحاذ #9 اصالخا 6# اونم ورمل

 اراك قولا كلذ لاز
 1 ٍِع 7 907

 موقلس مانغا ترحو

 مويطاخ ( دادح ةنسلاب

 ؟وذآو ةددش ةيطاخ

 قلم تلح ولا
 مب قدا لوو يصف

 اورفونولوقبىأ مالكلا ف
 1 ده اهدا |ناف انتم

 متيلغاتناكع و مكعم انلتاقو

 ىا(رياا ىلعةعشأ) ؟ودع

 لاملا ىلع ةحشأ كوبطاخ

 نه لاح ةحمشأو ةهنغلاو
 مل كئلوأ ) ىوقلس لعاف

 مارش ( اعف
 هلا طخاو ) ةنسلالاب

 مه مدا لطبأ ( مهلاعأ

 نم خام رفخلا

 ا 0 ةافانيلا اولهانن اريج وانئاوخا مناف مكلعق قفشناناو ادحأ ركماوةبتسي مل ةرملا |

 اولاقودعم ع نهو نا.يفس ىبإي مهوفوكو م/وق و نينمؤملا ىلع ةءآحصأو لواس نأ

 | انلتش ناالا وهامريخ هدنعام د2 نع نوعجرئامأدحأ كتم قبتسي مل مكيلع ويل ا

 / اياستحاو اناعاالا نيقفان الوش نونمؤملاددزب رفد وهيلاىنعيانناوخا ىلا انباوقلطن | انهه |

 ريغ نمةمعسو ءاير ىأ#اليلقالا 8برحلاىنعي * سأيلانوتأيالو 9 ىلاعتهاوقو# |

 ىف ةقفنلاب ءالذىأ # ركلع ةعشأ و اريثكناكل هلللياقلا كلذ ناكولو باستحا

 ا نورظن مهتنأر 5 ءاح اذاف ِِه نيملاو للاب 0و ةرصنلاو هللا لميس ا

 | # توملانمدملعى فني ىذلاك 9 نيجلاوفوحلان * مهسؤر ىف ىأ 6 مهنيعأ رودت كيلا ا

 | هرمصل صخ* و هلقع بهذي هتاف ها هشعوتوملا نم برق ىذلانيع نار

 ةلاحفكومرو موذآ ىأ 46 موقاس 8 لازىأ :# فوخلا بهذاذاف ف فرطيالف
 كوضعءانعم سابع نإ لاق ديدملا لءفك لدفت ةيرذ ىا 0 ذا ةنسلاب 9 نمالا

 انوطعانولوق ةمينغلا ةهسقتقو مكف مهتنسل أ اوطسب ليقوةيغلا وصقتلاب؟واواننو |

 لالا (سالان ا

 هامح اصو ىلأ ن هللادبع

 ةحمشأ)ةععس و ءاير(اللقالا)
 اولاق مكلع ةقفشأ ( يلع

 مكيلعةقفتلاب الك لاش و كلذ

 فوخ ( فوه !ءاحاذاف)
 نيقفانم اداب( مهتيأد) ودعلا |

 كيلانورظني )قدنخلاىف

 مة (مهيعأرودت 1

 ) موقلسا ( 0 (ف وكلا بهذاذاذ)هتاعزتو توملا نائنشع قوه نك( م هيلع ىثعي ىلا ١ نوفملاىف

 ةقضاال لفأ (؟كنلوأ )هللا لب دس ىف ةقفنل اية م( ريا ىلع زمثأ ١ ةطن ءاسةيرذ ( ( دادحةنسلاب ) كوباعو كونعط

 مم ان سام ا مسإ هللا لطب اذ« 4لاعأ هللا طم .حأف) ماعاىاوةدصي ل(اونمؤي 0(

 برها دنعو موق مج ذأ مينا اقنع مهفانم ةمينغلاب قحاب متسلف لاتقلا مكعمان دهشاناف

 ءارملاو كي ىندملا|ذه ىلمفةهنغلا دنع نينم وما نوحاشبىأ ردنا لع ةعشا موتني

 ناعالا اورهظأناو ناعالا ةقيقح اونمؤيملىأ * اونمؤيمل كئاوأ 8 لاملا ريمخلاب

 | 5 داهجلا ىهليق نيلسملا عما امبنوتأي اوناك ىتلا ىأ هي مهلاعأ هتلاطم حان وف اظفل |



 ) 01 انواولالا ) تارح الا ىلا رهراتت لق نموأ قدنملا لبقؤم ةئراحوتل ىل( لق نم هللاودهام اوناكتقتو)
 نو :ال اذاو لاقلاوأ توملانم متررفنارارفلا مكعفن نل لق ) هوب ىتح ىضتقمابواطم (ال وم هللا دهعناكو )نيم زهنم

 0 عودا كلا ف اومتمل متررفورضحم مل ناو رارفلا ركمفنب ملمكلج ارض ناكناىأ ( البلق الا
 ا دس :لاقفةي الادذه تيا عرس لا طاع م نأ ةيتاورلا ما ضعب نعو لق
 ع
 ر ًالمىأ

 ةيفاعىف رعقلاطا 0
 نم هللا عنع نموأ ةهالسو

1 0 

 || هللان ود نم يات

 ارصان ( اريصنالو الو

 (مكم نيقوعملا هللاإعيدق )

 ةوضنا نع قومي نم
 هماع هللا لص هللال وسر

 نوقفانملامهو عنع ىأٍسو

 ( مهناوخال نيلئاقلاو )

 ٍره) نيإسملانم رهاظلا ىف
 انيلاركسفنأ ا وب رقىأ (انياا
 لخأتما ىهو اد اوءدو

 نيبهف نووي ماةزاحلا
 ميعامأو ةعاتلاو ددحاولا

 اولهو لجراي !هنولوقيف

 هنىمع“ توصوهولاحراي
 برقو رضحا و دعتم لعف

 نمهتللا اودهاءاوناكدقلو)

 وب قدنألا لبقنم (لبق
 (راندالا نول ال نازح
 ناكو) نيك رشملا نم نيه زبم

 هللادهع ضقان (هللادهع

 ( ةرلا )١ اذاو لكلاوأ توملانم متررفنارارفلامكعفنبنل ) ةثراحىئبادحماي (لق) هضقن نع ةمايقلاموب ( الؤسم)

 !باذعنم ( هللانم ) مكعنع تك كىصع ىزلااذ نم)ةثراحىنل دجماي (لف)ا ريسي (اليلقالا )ايندلا ىف نوشيعتال (نوءتعال
 اح ىند ( مهلنودحتالو) لتقا!نمةيفاع ( ةجرمكبدار أوأ) لتقااباباذع(ٌأوس م كيدارأ نا)

 !بادعنم ممهظفح اظفاح (ابلو) و) هللا

 ىب أن هللادعءال و دناكو ةنيدملاب (انيلاع ءاه ) نيقفانملا يباح ال( مناوخ ال نينئاقلاو ) نيقفانملا ع (كم) قدنطبا

 ريشق نب بتعمو سدق نب

 الو » عنا نسم ..ىوئصعلا ىفاملل اوالاىل ع ىناثلال جوا احم روافيس ادلقسملوق فاك ماكل |

 ص منع رضلا عدم ِِي اريصنالو 98 مهعفني # اياو هللا نود نم 0 ا

 مامنالافهلصارك ةدقوانيلا» رشا اوبرق © انيلاره ةكدملا قك" الورم 1: ممناوخال |

 ٠ لبقنمهللااودهاع اوناك دقلو# لجوزع هلوق © اوكلب.ىتح اليلقالا رفكلا ءاطعا «# |
 | ةثر راح وش مهلق نوءزرسال 5 نا نولوال 00 قدنللا ةوزع ليق نم أ

 عيلنقو اياثمأ ودوم ال نأ هلل اودهاعلزنام مهف لزناإقةلس تب عماواشفبنادحأأ مويا ويه
 | اولاق ةاضفااو ةمار كلانمهردب لهأ هللاىطعأام اوأر املف ردد ةعقونع اوباغ سانأ

 بتك ىذلا نعي « لتقلاوأ توأمان ف متررف ن نا داوعلا م كعفشا نالت# 5 رخآلاىف ا

 مكعنع ىا « عسي ىذألااذ نم لق ا ىو اق ىهو ركل كلاجآ دم ىأ  الياقالا يب رارفاا 0
 لوز ارسأ ىأ « ةجرمكدارأوأ © ةعز ه ىأ 4 0 كبدارأنا هتلانم |

 اواوقو ا ةيكسلا لص ينااراصنأ نوطش اونا قيقؤابملا نه مسانأ مه ىلةكالهلا :

 3 ال

0 
 كلدو

 ا ىزاحت هبءاف ولان 37 زاد معدكو) 0 أ وبانمثاو "ا ا

 أ فتح نم صوت ل اكل دب ال هناف هي لتقلاوا وات توملا نه مررفنا رارفلا م عفا نل لق ب هيلع

 ا | ناوىأ«اليلقالانوهتخالاذاو همن اهءلعىر ,حوءاضقلاهب قيسنيعم تقوىف لتقوافتا

 | يصع ىذلااذ نملق اليلقانامزو ااعيتمالا عبتقلا كلذ نكي مريخ هتف الثم رارقلا مكعفت |
 رصتخاةةجر مكبدارا نا ءوسب مكبيصيواىا# ةجر مكب داراوا م ا ا

 هللا وع دق

 نينئاقلاو نوقفانملا 5و ما هللا ىلص هللا لوسرن ,ء نيطبشملا © م ثم نيقوعملا

 دنع أ ِ الوئسم هللادهعناكو 4 كك | هللا قاسف نلتاقتل الاتق هللا اندهشأ أل

 1 ءأ 4 توتال اذاو لع كلذنم دال لتقوأ اي رضح نم نال م لع

 » مع كتم نيقوعملا هللا امي دق »ريع |رصان ا ريصنالو امأو هلا نود نم مهل نود

 «انيلا هممتاوخال نينئاقلاو ف مسوديلع هتلاىلص هلال وس نع سانلا نيطبملاىأ
 مكيلع فاخت اناف برحلاهمم اودهشتالف -وهيلع هللالص ادجم اوعدوانيلا اومجر ,اىأ

 92 معا ىأ مهمه ال ال اوناكولو سأر ةلكأالا | دياصأو دهام مهل
 لاح ةاكرأ دوهللا نا كلذو نيقفانملا !ق.تلز ,لشو كلاه هنا لدحرل

 هذه مكيلع اوردقنا منذ هعم نهو نايفسىبأ درب مكقنأ ل 5

 دغن 2 هلل ود نه)ةثر

 ل نيعناملا( نيف وعملا هللا م اع دق ١ كلنا ادع 59 مهن اهنراف (اريصنالو 1



١ 

 0 ةروعلا تاذ ةروعلاو كلتا ةروعلا( ارارف الأ نودنرب ناةروعب ىهامو

 عضومال# ركل ماقمال ل اهنم ةطئانا ا ضرا م ا لَقَز ةنيدملا لها ٠

 كا زانمىلا هاوعح اذ ماقا نم ردصموا ناكم هنا ىلع مضلاب صفح ا ًارقوءانههركل مايق

 5 ولسا واكرسشلا ىلا اوهج راف إس وهرلع هللا ىلص د2 نيد ىلع مكلماقمال ىنعملاليقو نيب راه |

 هي ىننلا مهنه قيرفنذأتسو# ارم ماقملا ملكي ارافك اوم>راذبرثم مكلماقمال وا اوإستل

 فيف#نوكينازوجنو لام ااهلصاوةنيصحريغ# ةروءانتو منا نولوم #9 عودجرال

 نا ةنيصح ىهلب 6 ةروعب ىهامو © ارم ئرقدقو تاتخا اذا رادلاةروعنم ةروعلا

 # مهيلع تلخد ولو #9 لاتقلا نم

 لود ناب ءاعالل لعافاافذحو ايناود نم#اهراطقانم  ,منوسوا ةندملا تلد
 هيلع بترملامكملا ءاضتقاىف نايس ركاسعلانم ,هريغلودو مهيلع نيبزحتملا ءالؤد
 نايزاعا أرقو اهوطعال 6 اهون آل ظ نيالسملا ةلئاقمو ةدرلا 6 ةنتفلا اولكس مثلي

 اير #* اريسيالا قه امناطعاب وا ةنتفلاب 6# اماوثيلتامو ف اهولمفواه وال ىنمع رصقلاب

 اريسيالادادنرالادع ةش.دملااوثيلامو لق و باوجلاو لاوكان وكي

 رارفلا الا كلدب نوديربامو © ارارفالا نوديرب

 مهنم قيرف نذأتسيو ,## لاتقلانع لبقو لسو 7 هللاىلص دمع عابتانع لبقو |

 ىهو ةعئاَض ةيلاخىأ 46 ةروع انتوربنا نولوق # ةلسىجو ةثراع ىنب ىندي « ىتلا |
 نودبرينا ةرودب ىهامو © هلو ىلاعت هللا مي ذكف قارسلااهيلع ىئخمو ودعلا ليام

 مهيلع تاخدواو# لاتقلانم رارفلا نوديرباعا كلذ نوفاخال مناعأ 0 7
 نه بازحالا مهو مهلا:3 نوديرب نيذلا شورجلاءالؤهلخ دول ىنمي ياه راطقأنم |[

 اهؤالىأ * اهونآل  كرشلاىأ 4 ةنتفلا اولئسمث © اهبلاوحو ةنيدملا 1 َ
 «اريسالا#ةنتفلا نع اوسيتحاامىأ # ااوثلتامو# مالسالانع اورو اهولعفو

 ه اق ( كلا ز>الاءالؤهو اع روالوه م 2(

 9 كل ماقمال)

 الءلق(اريسيالا) مباحادعب ةنيدملاب لاش وامن احابأ ودكم

 مكلزانم 01 3 اوهحراف 00 هيف نوع لاو نولزت ري مكل ناكمالىأ © , 5 ماقمال في

 ا 82 هكدملا اوماقأامو هانمم لدقو مهس وفل هنةيبط كرفلاا لإ ةباحالا اوعرس ال

 رفكلالا ناعالا نع( اوعحراذ ) نووتوا هيق نوم وقت ناكمألو يه مل رارقالىأ دنع مل[ و( مك ماقمال

 ةروع تاذ ئأ( روع انتوسنانولوش ع ناح وت ىأ ) ىلا ممم قيرف نكات ١ ةئدملاىلا هللالوسر 18

 ناكملاروع لاق. سابعا ةءارق

 ةضرع ممومنا اورذتعا ةرودع فين ةروع نوكينأ زو-<و قراسلاو ودعلا هنم فاحت ل_اخ هنم اهاذا ارو
 رارفلا نوديرباعتاو كلذ نوفاختال مهنابهتلا يبذكافديلا اوءجحرب مث اهونصممل هونذأتساف ةنصخريغ امال قراسلاوودع

 ْن ه)هرا د نالإف ىلع تاحد «بازحالاةروس م كلوقنهمموسوا هيأ عا ع دما( هيو نك

 ىا اهناوح نم (اهراطقا |
 نإ امل |ةده تلحر و

 انوخ نورش ىلا ةيوعملا |
 ع وموا مهذ ل #ه كر ْ

 تلااثناو اهلك اهيحاون نه

 مهدالواو مهيلاها ىلع |

 (رالسمل) نيا نيرا
 (ةنتفلا ) عزفلا كلذدنع |

 رفكلاىلاةء>رلاوةدرلاىا |

 (اهونآل) نيإىلاةلتاقمو |
 دلل اهونال اهوطعالا

 اهولعفو اهوا ىاىزاح |

 000 ءاوثبات امو ) |

 امر (اهيسبالا) |
 ريغنره "اولا لاؤدلا |

 هكذا [رثلام وا فقوت
 هللانافاريسيالا ,هدادتر ادعب
 نوللعت مما ىندملاو 0

 نعاورفيل موس راروعاب
 هللا لص هللال وسر ةرصن ١

 5 نعو نينمؤملاو ٍِ وهيلع

 نيذلا نادال ةفاصم

 مهءلع ضر رك رابدو مهضرأ مهيلعاوسيك وا معاك ( سه اا اخ و

 كلا مهبح و ملأ آلا مقالا كلذ اهو شارل امو هيلا 5 10 !نييسملا لع اونوك- مهل 0

 (ىنلا) ةثراح ىنب نيقفانمل 17 ةيرفنداتسيو)ةندملاىلا ١( وءج راف)لا- :ةلا دنع قدنااىف مكل ناكمال (

 لاحرلا نم ةيلاخ(ةروع انتوسسنا) ةنيدملاىلا عوجرلاب هتلاىنإي انلنذنا (نولوش.)ةشيدملا ىلا عوج رلاب ملسو هيلع هللا ىلص

 مهلعتلخدواو)لتقا نم (ارارفالا) كلش نوديربام (نوديرينا)ةيلاخ( ةروعب ىهامو) قارسلاقرس الع فاخت

 (اماوثبلئامو)اءيرساهوباحال( اهوت"آل)كرمشلاىلا اوعد ( ةنتفاااولث_مث)اهيحاون نم(اهراطقأ نه ) ةنيدملابنيقفانملا لع



 ىلع مهنيذلا بولقلا فاعضلاو مادقالاو بولقلا تثلاربمو اونمآ نيذلل باطخ ( انوئظلا هللاب نونظتو )

 ماأرق+مع حام هللا اونظف نورخ ًالاماو لاتحالا مضو لدازلا اوفا

 93 2 8 1 ا انشر 00000 ساااوهو فتقولاو لصولاق فلاريغي نونظااةزجو ورع

 فلالابو فقولا

 5 نيلك 0 نورهشعلاو ىداحجلاءزجلا) نهو ٠» اياتملاو لذاعموللا

 اوزحم]| ) نونمؤملا لخا

 وازازو) ناع الا ىلع ريصلاب

 اوكرد و( اديدش الازلز

 داو الب اير قوقل
 فاطع (نوقفاثملا لو

 ىف نيذلاو )لوالا ىلع

 2-1 8 )صح م-مولق

 واولاب نيقا_تملا فصو

 نءاومرقلا كلملاىلاءهلوقك

 ةبيتكلا ثدلو « مامهلا

 مهليقو«» مجدزملاف

 اك نيدلاىف مها ةريصب ال

 لاخداب مهم ولدت سا نوقفانملا

 هللاان دعوام ) مملع هبشلا

 ىرو(ارورغالا هلوسرو
 نيح ريق نب بتعمنا

 ل

 درلاو ص راق 3 د

 - 3 ع

 زرت نا ردشال اند>او

 رورغ دعوالا اذهاماقرف

 ) مس ةقباط تااقذاو )

 هللادع مهو نيقفانملا نم

 لعأإب )هءاحأو ىبأنا

 ةندملا لهأ ره ) ترث

 | (انونظااهللب نونظتو )
 (الزز نوتمؤملا ريتخا ( نونم ملا ىلتا ( فوحلا كلذ دنع( كلانه ١ هيب 0 نأ نيقفانملا 1 مدنظو

 ارازو ) ءالبلاب
002 

 اولولس

 ل ىث اهوداز : ذايسسلااأ ْ الوسر رلاهلثمو 4 صقفحو ىلعو كك 2 ولا

 كلانه 1 فاالاب 0 0 ه- رح ىف

 ى - 30 1
 ا | | م راب عقترتف ربو /ع 2 رلا هدش نم --

 نئادملا ع م نم(هلوسر ,وهللااندعوام ) هيا 11 ريش نب تدوم قاشوك تت 1-3 ا

 !قؤلو)الطاب (ارورغالا) رافكلا

 نظلانم عاونالا © انونظلا هللا ؛نونظتو ف با رشلاو مادطلا

 ١ لصاوفال اهيبشت هلاثماىف

 أ اهدزيملو فقولا ىرحم لسولا اهيف ركبوا و صاع ءاو عفان ىرجاد_ةويىتاوقلاب
 ١ رهظفاوربتخا «نونمؤملا ىل !:1كلانه © سايقلاوهواقتلطم بوقعيو ةزجو ورعوا

 ز اولزازو 8 لزازتمانمتباثلاو قفانملازه صاخلا

 داقتعا فءض # ضرع موك ,ةزالاو نوال لوهذاو وه مفلاب الازاز ”ىرقو
 1 الطاب ادعو # ارورغ الا نيدلاءالعاو رفظلانم © هلوسرو هتلااندعوام ©

 اذعاماقرف زرت ناردقبال اندحاو مورلاو سراف متفبد# اندعيلاق ريشقنب بتعم هلئاق

 كن لص فاالاو منع كامن وقفانملاو بولقلا فامضلاو

 عار هدا مش كن نم م اديد شالا

 4 برثي ل هاي هعامساو ىظق ن سو | ىنعي يك مح ةفباط تااقذاو 2 رورع كيعوألا

 | 5 ١
 قواخا ح مد ىح

 روق ناهئوخ دك نا.لا لدسو اونح أ هأتعم لقو فوكلا

 ' «انونظلاهللابنونظتو # ه رس نت ن نايجل لاق اذهلف ةرجم لا ىلا باقلا تءفرهّتر

 | ثلا نوصاخملا ن

 لائجالا فوضو لل لا اوفا مهضعموا هثد ال اعاى هك ءوز وعم هللأ نا بولقلا

 ١ ةدش نع هدرب رع ليث اىلع ادهو موتلللا فود - رجعخلاو عز ,هلان

 1 تدفن | اذا و 2

 7 لدم موقاحلا 37 ىهو 2 رحعدحا

 ْ | ىصناا نونمؤملانظو دياحص أود لاضئتسا نوقفانملا نظف هللا نونظلا تفلتخا ىأ

 لاثقلاو رصحلاب نونمؤملا ريت>ا كلذدنعىأ 4 نونمؤملا ىلا كلانه © مهلر فظااو

 ْ ةديدش ةكرح اوكرح ىأ أديدش الاز و اولزازو » نيقفانملان م نوكلكل نيبتنل

 نذلاو ل هءاعصأو ىبأ نس هللادبع لو ريش نب باعم قع « نرسل لوشذاو ف

 أ وه ©« اروىغالا هلوسرو هللاندعوام ِه داقتعا فعضو كشىأ # ضرع مه ولق ىف
 صق مئدجم اندعي قافنلا كهل
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 ءأ # مبنم ةهئاط ت ا!اكذا و © ىلاعت هلوق ## ورغلاوه اذه

 ةملدمو ضرالا مسا ب رثي لتقو ةشدملا له هَ برتي لعأأي هءاححأو ىلغفق

 دقناك قيلامءلانمل_حر مساب برثي تمم امم ةيحانىف سو هيلع ىلص هللالوسرلا

 نب سوامهو نيقفانملاز "ره ى

 ١ | ةمدملا احا م !سو هيلع هللاىلص ىتلانا راخالا ضءب قونامزلا دق ىف ةاهلزت
 تنكح

 0 و عار ,ةلاوهو بيرثتلا نم انامل ةظفللا هد- م هرك هناك ةيبط ىهلاقو برثي

0 0 1 
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 حو
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 مسيطر 2225 سسامتاتسلللا

 ومب قرسثملا لبق نمد م ىداولا ىلعا نه م مكقوف نه 9م تءاحذا ع نملدب## 5 ٌؤاحذا 37

 « راصبالا تغازذاو ف شيرق برغملا لبق نمىداولا لفسا نم # ركتم لفسا نموو# نافطغ ١
 ةئرلانافابعر ه6 رحانملا بولقلاتغابو 88 اصوخمتو ةريح اهرظن ىو قوتسم نع تلآم

 ماقاف ةنيلا ىف قيفر نوكيا ىلع موقلا لعفام انلرظنيف موقب لح رنه لهاقف انبلا
 دتلا لض هتلالوس رواد أ مَ ملف دربلا ةدشو عوجلا ةدشو فوكلا ةدشنملحر

 هيلع هللا ىلص هللالو سر قاعد نبح 0 ل نكيملو ةشذحاي لاقف سو هيلع

 مث ىهجوو ا ل و ىدِس ل هشيأ قحتقو هللالوسراي كبل تلقف سو

 مهلا لاق مث ىلا عل حرت ىتح ا نثدحنالو مهرب 0 موقلا ءالّؤه تئالاق

 تالحلاو دنض نمو هفوفزمل لاسم را ءو هفلخ نمو ه.دن نيب نمهظفحا

 تل ة ماجى دم نع مهو ىذمأ تقلطنا مث ىبالسا 0 تددشو ىمهس

 رشثال لعفتام مم لعفت هللادونحو ادونحو احر مهيلع هللا لسرأدقوموقلا ف تلخدف
 دبكىف هتتضوف اس تذخأف ىلطصيدعاق نايفسوب اولاق ءاشالو ارانالواردق 2

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لوق ترك ذف هتبصال هتيمرولو هنمرأن ا تدرافىموق

 عرلا لعفتام نايفسوبأ ىأرالف قئانكى ىمهس تددرف مجرت تح اندح لادخال

 متم لكذخأ أبأ شيرق ع لاقفماق ءانمالو ارانالو اردق مهلرقنال مهم هتلادونجو

 ترعتامأ هللا ناحي< لاقف تنانم تلقف ىسلح دي تف رظنيلف هسلح د

 مويس اا مكنا شن رق نسمي ناسا !اقف نزاوهنم لحر نالفن نالفانأ

 انمقلو هركن ىذألا ممعءانغلبو ةظيرقونب تك عا ركلا كلهدقل ماقم رادب

 مث هيلع 0 لوقةعهوهو هلج ىلا مق ل نا دا نورئام حيرلا هذه نم

 اورقساف شيرقلءفاع نافطغ تعمسو متاقوهوالا 1 قلطأاف ثالث لعب توفهيرض

 ماج يف ىثمأ ىف أك يوشع هللا لس هلال زر تي مهدالب ىلا نحر
 ا لبللا داوسىف هباينأ تدب يح كوهضف 9 رسال ىلصي متاقوهو هتينأف

 هيلحر دنع ىنماناق م و هيلع ةارض ىنلا ىل :افدأف ءافدلا ىنع رمذو ترو تعرفو

 3 تويصأ ف 2 تطأ ند اعان لذ مف هب هيمدق نطم ىردص قفل هنو فرط ىلع قلأو

 نم ىداولا قوفن 1 م كقوف ند هيا 3 لحو نع هلوق كلذف ناموناي مثلاق

 نضح نب ةئيم 0 ىرصتناا فوعنب كلام ممياعو نافطغو دسأمهو قرشملا لبق

 لااا 5777 1 | 12121 1 ز 1 1 ]| ]1 ذا مم

 : نم ىنعي © يني لتس نمو © ةظيرق دوويىف بطخأ 002011

 ورع روعالاو أو هعبت مو شرك نه بر رح نب نايفسوبأ مهلع ةنانكو شيرق 6

 نم ىداولا ن

 قدتللا ةونعر>ىذلاناكو قدا لبق نرم سلا نايفسن.ا

 ب 1-وديلع هللا لص
 هن ا نعتاازىأ#«ر جانملاب واقلا تذلب وهاهو دعى لارظنت إذ ىثلكنعتلانلق#

 ا تفتلا مث ليللان ا سو ةيلع هللا ىلص هللالو_سر ىلص مث لجر ران ماقامو موقلا

 | نس ىحو 0 ىف 1 دل و نب زوهلط منو نافط غنم كا اف ىرازفلا

 ا برغم ا كف

 ا

 | هللالوسر ءالحاليقايف
 | بعرلا نم تصخشو تلامىأ#«را ادبالا تاز ذاووإ مهرايدن ءريضنلا

 لقس نمو ) نافطعومب

 ىداولا لفسأن م ( مكنم
 شرق برذغملا لبقنم
 ( راصبالا تغازذاو )

 ىوتسمو اهنس نع تلام

 نءتادعوأ ةريح اهرظن

 لاآلا تفتناف ”ىثلك

 تغلبو)عورلاةدشل اهودع

 ةرمتخلا(رخانحلا بولقلا
 ىهماه ىهو ةيصلفلا ع

 لخدم موقلحلاو موقلحلا

 اولافق بارشلاو ماعطلا

 ةدشنم ةئرلاتخفتنا اذا
 ٠

 تبر بضغااوأ عزفلا
 اهع افتراب

 لبقو ةرهخلا سارا

 بارطضاىف لم وه

 رحانملا غابت ملناو بولقتلا

 نيلسملانا ىور ةقيقح

 هللا لص هللالورلاولاق
 7 ىن نم له لسو هياع

 بواقلا تغلب دقف هلوقث
 مهلا اولوق منلاق رجانحلا
 5 :اعورنمآ و انتا وعرتسا

 5215308 واح ذا

 قوف نم ( وف نم )
 دليو> ننس ةودط ىداولا

 نهو م( هيا أ و ىدسالا

 لفسأ نم ( مكه لفسأ
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 تعاز ذاو 1 هباصصأو

 راببصبأ تلاع ( رادشمالا
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 !اوادخأت ىخ موقلا عم اولئاقتالف 0 ناد ا لح رلاو لدرلا اذه

 هوز زحام ىتجاد# مك 3 اولد اه 01 5 ل مكيدأب ّق و 0 مهفارشأن م انهر م1

 كرج نس نانقش ال لاك ام رق دأ تح جرخ مث عدنو ىأرب ترشأ دقا اولق

 اقدح كنار رع ا دقؤ ادحح قارفو 11 ىدو مذ دق شيرق لاحر نم هءمنمو

 ىلع اومدندق دور.رسشعمنا نوملعتلاق لعفن اولاقىلعاومتكاذ مكلاعتن مكفلبأ نع

 ناانع كيضرب لهف انلءفام ىلع انمدن دق نأ هيلا م دقو د نبيو مهني اوء:صام

 ١ كم نوكت مث مهقانعأ 0 رهكبطءتف مهفارشأ نمالاحر نافطغو شيرقنم ذْخَأ
 الف مكلاجر ند اغرا نوعا دووكلا تذيب ناف مان | مهلا لسراف 1 قب ن* ىلع

 متن نافطغ رشثعماب لاق نافطء ىلع جرح 1 ادحاو الجحر مكن :ه مهيلا اوءقدن

 اولاق ىلع اوقتك اف لاق تقدصاولاق ىنن :ومهت ؟ارأالوىلاسانلا هو 3
 ١ لاوش نم تيدا لب كرا مهر د> لثم مهر ودحو شيرقل ل لاقام لثم مهل لاف

 سّئرو نايفسوأ نا سو 500 هلوسرل هللا عنص امم ناكو سجل ةنس

 انسلانا مهلاولاقف نافطغو شيرقنم رفنف لهجىبا نب ةمركع ةظير. ىلا ناقىئفطغ
 اننيبامم غرفنو 0 زحانتت ىتح لاتقلل اودعاف رفاللاو فخخلا كلهدق ماقم راد

 انضعب هيف تدحأ نكدنو ًاشدنف لمعنال وهو تبسلا مولانا مهلا اواسراف هنيبو

 نه انهر انوطعت ىتح مكمم لتاقن ىذلاب كلذعمانسلو مكلع 00 مهباصاؤ اثدح

 هاو ترملا ا نا ىشخت انناف ادم زجانن ىتح انلةقث انيدباب نوكي مكلاحر
 دج نه كلذ انلةقاطالو ائدلب لدرلاو ان وكدتتو دال لآ 00 0 مكيلع

 نا هللاو نزعت نافطغو شيرق تلاق ةظيرقوني تلاق ىذلاب لس رلا ملا تءحر ف

 ادحاوال>ر مكيلا عفدنالهللاواناةظي رقىىلااولسراف قحطد ما را 0

 ميلا تهدنانيح ةظيرقونب تلاقف اولتاةفاو>رخاذ لاتقلا نوددر منك ن :اذانلاحرن

 ناف اولئاق نأالا مولا ددربام ق1 دوعسمنب معن مكلركذ ىذلانا اذ ل 0

 لحرلانيبو م ا , اولخو مهدالب ىلا اوره كلذريغ ناكزاو اهوز 2 و

 مهملع اوناف ار ارد مكمم لتاقنال هللاوانا نافطغو شيرقملا نار دأب ىف

 انك تلقت د ربلا ةديد-ث ةيناش لال ىف رلا مءلع ثعبو لح و نع هللالدخو

 مهيأ نه فلتخاام سو هيلع هللا ىل لص هللا ل وسر ىلا ىهناال 8 1 حرطتو مهرودق

 ديزي نع قمسانب د2 ىورو الي موقلا لءفام رظنيل مهلا هثعبف ناعلانب ةفبذحاعد
 ىتفلاقالاق هم نع ىمنلا مها جانع هريغ ىورو ىظرقلا بهكن د 2 نع دايزنا

 سو هب ةيلع هللا للص هللالوسر مح ميار و هللادبعابأاي ناءلانب ةغدخ+ ةفوكلا كغ نم

 ىفلا لاق ديحم انكدقل هللا ولاق نودنسعت ميك فككلاق ىخ ًانبااي معأ لاق ه ءوقب# و

 همم انلعفو هءانمدخلو انقانعا ىلع هاتلتلو ضرالا ىلع ىثع ه مك 1 اول هللاو

 هللا لص هللا لو سر عم بازحالا ةليل ىنش أردقل هللاو ىخأنءااي ةفيذح لاقف انلعفام
 انم ماقاف ةنجلا هللاهلخدأ مهربخم انينأف موقلا ءالؤهىلا بهذي نم لاقف !سو هيلع
 تكسفهلثم لاقف انيلاتفتلا مث لدللا نمانوه سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر للصم لجر

 © موقلا )
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 5 تاّرحالاة روش ١! تأ هم م

 راسل رومرف هنفا طروتلا قانقللا ملا ناكوىوزخملا ةريذملانب هللادبعزب لفونو

 هدسح ىلع نولسملا تاغف ل لزنف ءذهنم نحأ ةلتق ترعلارشعماب لاقفإ
 هبلع هللا لص هللالوسر لاقف هدس> مهعس نا ملسو هيلع هللا لص هللالوسر اولأسفإ]

 نينمؤملا مأ ةشئاع تلاق هنيو مهنيب لف هب مكتأشف هنو هدسجف انلةجاحال سو

 اهلج كاس" درت وج لالاج

 5 ع - 0 .٠

 نب دعسمأ تناكو ةمدملا وصح ز رح !نم ناكو ةثراح ى صحى قدنطلا موب انك

 عردهيلعو ذاممنب دعسرف بالا انيلع برضينالبق كلذو نمسا انسمذاعتا |

 توملاب سأبال « لو-ةب وهو ةبر> هديىفو اهلك هعارذ اهنه تجرخدق ةصلقم |
 هتلاودعس مايتلقفةشئاءتلاق ترتخاهللاودقف ىئاي قا هلتلاقف « لحالا ناحاذا

 12000- مهسلا باص أ ث يح هيلع تو ىهاخسأ تناكذمسعردذأ ثددولا

 لاقدياض أ الف ىؤل نب ساء ىب دجأةقرتلا نب سنت بابخءامرلكالادنم عطقف يسب ذئموب

 هشام مهللا دعس لاق مث رانلافكهجو هللا قىعدعسلاق ةقرعلانبا اناواهذخ

 هوب ذكو كلوسراوذآ موق نم ,هدهاجأ نا ىلابحأ أموقال هنافاهل ىنقافاش شيرق برح نه

 رقت ىتح ىنتمالو ةداهش ىل اهلعحاذ مهييوانني برحلاتءضو تنكناو هوجرخأو
 ةيفصنا هغلبايف قحسان دج لاق ةيلهاكلاىفهيلاومو ءءافاح اوناكوةظيرق ىنب نه ىنيع

 ءاسنلاعم انعم ناسح ناكوتلاق تبان نب ناسح نصح ع راقىف تناك بلطملادبعتنب
 2. هت نت تشن وب

 ةظيرقون تبراحدقو نصحلابفوطيلءشخل دوها|نم لح راني رف ةيفصتلاق نايبصلاو

 نوعيطتسال مهو دع ر حن ىف نوم لملاو سو هيلع هللا ىلص هللالوسونيبواهنيام تءطقو ٠

 فيطي ىرتاك ىدووللا اذهناناسحاي تاقفتلاق تآ اناا اذا مهعانبلا اوفرصننا

 هللالوسرانع ل ثدقو دوولانم انءارونم انثروعىلعد.نا هنمآ امهتلاوىناو نصخلاب

 دقلهللاو بلطملادبعتنباي كاهللا فضي لاقف هلتقاف هيلا لزناف هياصأو سو هيلعهللا لص
 ادوع تذخأ مث تروتعا أيش هدنعرأ ملو كلذ ىللاقاطف تلاقاذه بحاصبانأ امتف ىع
 تاقف نصحلا ىلا تء>رهنم تغرفالف هتلتق تح دومعلابهتبرضف هيلا نصخلانمتلزت مث

 تنبايةحاح هبلاسنب ىلاملاق كح هنأ الا :هبلدس نم ىعنع .هئاف'هياسافدللا لّرتا ناخب
 فوملا نم هللا صو اهف هياحأو لسوهيلع هللاىوص هللالوسر ماق أ واولاق بلطملادب
 ساعنب دوعسم نب ميعن نا مش مهتم ءلفسأن هو مهقوف نم مهنايتاو .هودع رهاظتل ةدشلاو
 وق ناو تلسأ دك اانا لل را لاك ملسو هيلعمللا لص هللا ل وسر ىف 1 نافطء نبا

 لحرانيف كاكا ملسو هيلع هللا لص هللال و_سر لاقف تشاع وس ف هاا ىلع م
0000 

 محا و
 0 5008 جر ةعد> برهان اف كتادلطتسا ندع لدك دحاو

 مكي و ىيبامةساخ وك ايائذو مت ىعدق ةظيرق ىنباي مه!لاقف ةيلهاجلا ىف مهلاعدن ناكو

 هياعرهوع رهاظدقود# ب 2-1 ٌؤاحنافطءواشي رقنامهالاقف معان دنعتسسا تةدصاولاق

 ودق ؟ؤاسنو ؟ءالوأو ركلاومأ هب كداب دليلا كتم وك اوسيل نافطغواشيرقناو

 للا مهو واَنأو ملاومأ نافطغو اكيرق ناو:هريغ ىلا هئف اولو# نا: للدع

 نيبو مكي اواو مهدالبب اوقحلكلذريغ ناكناو اه وباضأ ةحيلعو:ةزج وأنآ هذيغ



 عت ١ قط 4 نورشلاوئقاخلا لك

 فوءنبورع ىبوخا ريشق نببتعم لاقىّتح نيقفاملا ضعب نم قافنلا منو نظلك
 اهطئاغلاىلا بهذ. نا ردقشال اندحاو رمعبقو ىرسكز ونك لكأت نا اندعي دم ناك

 انوسنا هللالوسراي ةثراحىت دحأ ىطظبقنبسوالاقو ارورعالاهاوسرو هتلااندعو
 ةحراخاجناف انرايدىلا عجرتلفانا نذأفدموت لاحئر' نم ذاق اخ كنْذو ذل نأ: ةزومل

 ةلل ني رسشعواعضب اهيلع نوك رمشملا ماقأو سو هيلعهللاىلص هللالوسر ماقاف ةئيدملا نم

 ىلع ءالبلا دتشا الف ىصحلاو لبنلاب ىىرلاالا برح موقلانيب نكيملو رهشنم ابرق
 فوع ن.ثرحلا ىلاو .نصحنب ةنيبعىلا ملسو هيلع هّللاىلص هللالوسر ثعب سانلا

 هللالوسر نع امهعهنع اعحر.ناىلع ةنيدملا ةراع ثلث امهاطعاف نافطغ ادئاق امهو

 ةداهشلا عقن ملو باتكلا اوبتكىح ملصلاامهنيب جرخف هءاصأو ملسو هيلع هللا ىلص
 الاقف هيفامهزاشتساف ةدايعنب دعسوذاءم نب دعسا ملسو هيلع هللا لص هللا لوس ركاذ رك ذف

 لب لاقانل هنعصت د ا لغعلا نمانلدب يو 0 قالا وسراب

 هكا سودوف كسرت كرف تيارف ىاالا كلذ عنص امك مكلهمنضأ“ م

 دق هللاوسراي ذاعم نب دعس هإلاَتف مهتكوش مكلع 2ك تر تتاح للك نق موبلاكو

 نومعطيالو هفرعثال وهللادبعتال مانصالا هطول 00 موقلا ءالؤهو نحت انك

 مهيطعن كيان زعومالسالاب هللاانمركأ نيدفاعسوأ ى نقالا ةذطتاو ءرعت انه الولع لنا

 لاقف مهنيو انني . هللا كح ىتح فسلاالا مهيطتتام هل ةحاحت ف انبيانلامأ انلاَو 1

 لاقمث ةباتكلانماسفاماحت ةنرصصلادءسلوانتف كاذو تن 015 وهيلع هللا لص هللالوسر

 نكيملو مه >وراصاخ مهو دعو نواح اسملاو !سوةماعمتلا لص ةتباالؤشر ماقاف انيلع اودهجمل

 نب م 537 ل نا يوتا دودو ق رق نم سراوق نزلا لاتق هني

 سادسعو باطلا نب رارمضنإ هللاديع ن لفون ون راموزد | يهوىبأن ةريبهو ل |وجوبأ

 هالك ىلع ارت مهليخ ىل | طوخ ر شنو لاثقلل' اود كيلتدق رهفثن فراغ ىب وأ

 ىتح قدنخلاون اولبأ م ناسرفلان رم مولا نولعتسف ةناتك ىناي 3 مل اويناو لات

 نماناكما ومي مث اهدكت برعلا تناكام ةدلكم هده هللاو اءلاق 7 | هيلع اوققو

 علسو قدنملا نيب ةع-لاىف مهتلاجت هنم تمحتاف مهاو.خ اوبرضواقض قدنحلا

 1 وعلا قلاةزكلا جيلا زدخاق م نياسملا نم رفنىف بااطىبأ ني ىلع جرخو

 هسا طابع حر دن موي لتاق دودبع نيورممت .ن ناكو مهو“ ق ا لا تلق أو

 ىلعلاق هليخووهامقو الث هناكم ىريا اذعم جرخ قدنلا موبن ناكالل :ن يهني

 َن امهاددا هزم تذخأالا نيتلخ ىلا ى ثار ١ ,«لجردلوعدبالهادهامت تدك كنار ,عاب
 كلذ ىلةخاحال لاق مالسالا ىلاو هلوسرو هللاىلا كوعدأ ىنافىلع هللاق لجأ لاق
 ىنكل ىلع لاف كلتقأ ىلا ضال اوفا أ نياايملو لاق لازتلا ىلا كوعدأ ىنالاق
 7 ههحو 2 هرقعف هسرف نع محمقاف لدَدَع 31 را ل هللاو

 ودنا نع تدتعل | 3-2 ةمزرم هلبح ت>رخ و ىلع هلتقفالواحنو الوانتف لعىلع لأ

 ةكع تاف مهسهباصأ رادلادبعنب قايسل اديبعنب ناثعن.هينم نالح رو رع عم لق وةيراه

0 
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 4 بازحالاةروس ) لي د١ مس

 ىقممان ثيدحمىلا انعدحر هيطبا ضايب بارتلا ىراودق ةياورىفو هنوص اب عفربو

 مخ حازب ىحح شنز# تانقأ قدناا نه *املسو هب هيلع هللا ىلص هللالوسر غرف القلاق

 ى نع . مهمات ن مومهشياحأن . نالا ةردعاو ةبا ءلاو فرامل ا لاسالا 1
 ا

 ا 0 بند اولزنىت> د لهأن م مهعبان مو نافطغ تانقأو ةمالهأو ةناتكأ

 مهروهظ اوامح ىتح كعم نولسملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ردو دا تاك ١

 مول!نيبو هني قدنكلاو ءركسع كلانه برضف نيلسملانم فالآ ةثالثىف علسملا
 ىن ٠ ا يح هللاودع جرخو ماط الرا 6 ءاسنااو ئيرارذلا أو م

 هنالوسر دعاودق ناكو ةظيرق ىبدقع بحاص ىظرقلادسأن سك نا ريضنلا

 هنود قلعا بطخ أ نبا توص عمسالف كلذىلع هدهاعو وتل لسو هب ةيلع هللا ىلص ٠

 كنا يحاي كو لاقف انل فا بءك اييح هادانف داعب :نأىباف هيلع نذأتساذ هنصح

 اقدصو ءانوالا هنمر 86 هنيوىنبام ضقا تساف ادع تدهاعدقىبا مٌوُشمْو سا

 نا افوحلالا نود تقلغأنا هللاو لاق لءاش انأاملاق كلك - كحو لاقف

 ماطرحنو رهدلازعب كتئح بءكاي كو لاقف 6 لدرلا ظفحاذ كعم لك

 امتداق ىلءنافطغب وةمور نملامسالا عمت مهلز ا وامتد اق ىلع شيرق كاتج

 او>رييالنا ىنودقاعو ىنودهاعدق 1 تناه ىلا, معا بند ' مهلزنأ قدح امداسو

 هؤام قره.دق ماجنو رهدلالْذ.هللاو ىنتتح بك هللاقف هعمنمو اد اواص أتسي تح

 ءافوو اقدصالا دع نمرأ ملىناف هيلع انأ امو ادعو ىنعد ”ىشديف سيل قرييودعربو

 ها ندماطعأ نا ىلع ءرعف نب براغلاو ةورذلاىف هلتش بمكب طخ يح لزيإف

 ىنبيصي تح كنصح ىف كءملخدأنا ادم اوبيصي ملوشيرقتمجرنأل اقاثيموادهع
 .ننا ىلص هللالوسر نيبوهنيب ام اهف هيلع ناك امم "ى ربودهعلا دسأ نبت نع كياصأام

 هللالو سر ثعب نيلسملاىلاو ملسوهيلعدللاىلص هللالوسرىلا ريخلا ىهتاالف لسوهيلع

 ندعسو سوالاديس دئمو وهو لهشالادبع ىتبدح 1 ذاعم نب دعس موب لعلا لع

 ثترشلاو او ن هللاديعامهعموج ز ركنا ىنب درس دئموبوهوةدعاس ا ةدابع

 انغلبام اورظنت ىتح اوقلطنا لاقت فوع نبورعىنبوخأ ريبجن تاوخوج رزخلانبا
 ناوسانلاداضعا اوتفتالو هفرعأ ان ىلاونملاذ اقحناكنافالمأقحأ موقلاءالُؤهنع
 لع مهودحوف , 2 ىتح او>ر كف نمانال هءاور رهحاف م مو انذيب اعف ءاف ولا ىلع 4

 انني دقعال اولاقو ملسو هيلع هللاىلص هللالو_سر ند 0 مهنع مهغلبام كخأ

 دعس هللاقف ةدح هدنع ذل>ر ناكو هوعاشو ةدادع نب دعس 3 : اسف دهع الو هنيبو

 نمو دعسو دعس لقأ مث ةعاشملانم قد مسيو انني اق موك اثم كنععد ذاعم نبا

 رذحا ةراقلاو لضع اولاقو اولسف ملسو ةيلع هللا لص هللا لو سر ىلا امهعم

 ىدعن. بيبخ عيجرلا بامصأو اسو هيلع هللاىلص هللالوسر بامساب ةراقلا لضع

 دنع .ظعو نيلسملا رشعماياو رعشبا ريكأ هللا سو هيلع هللا لص هتلالوسر لاقف هءاعصأو
 نونمؤملانظ ىتحمهنم لفسأ نمو مهةوفن» ,هودع مهاناو فوانادتشاو ءالبلا كلذ



 لم« 1 2 (« يورشعلاوىداخلاءزجلا )
 اماف ةرصصلا هذهربخب هربخأو سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا قرا نالساي انلقف انيلع

 لاق هطخ زواحتنأ تبخنالاناف ا نول نآامأو بيرق لدعملاناؤ اهنع لدعيَنأ

 هللالوسراب لاقف ةيكرت ةبقديلع براضوهو سو هيلعدهّنلا لص هللا لوسرىىلا نالس كرف

 ىح انملع تقشو انديدح 0ك قدناا نطب نم ةوسع ءاضم 0 انا تح رخ

 طبهف كطخ زواجننأ بحنالاناف كرعأب ابفانرف ريثكالو ليلق ”ىش ابن انبيجام
 مالسلاهيلعدخ أو قدنملا قش ىلع دنتساو قدنملا ىلا ناس مهيسو هيلع هللا لصهتلا لوسر

 ىح ا 5 اهني ال نيب امع ءانض أقرب 7 قرب 0 لما

 آل يقر اسقف ةيثالا 4 م 5 هللأ 0 اييرضمم دعم نولسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ربكف ملظم تيب فوج ىف احابصم ن ا اهسنن الن يبام

 انهقربو اهريسكف سو هيلع هللا ىلص هللالوسر امير هعم نومبسملا ريكو مكريبكت
 هللا ىلص ةكالرصو 8 مكتب فوج احايصهن ل امدنال نيبام ءاغأ د قرب

 ىأو تنأىبأب لاقف قرو نالس ديبذخأو همم نولملاربكو عفريكت ملسو هيلع
 ىلا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر تفتلا طقدلثم تيأرام أيش تيأردقا هللا لوسراي
 قرف كوالا ىّرض تبرضلاو تيوس 0 3 00 متأألةو موقلا

 مد :ارئذلا 7 اقربف ةيناثلا ىبرض تب راض من يلع رهط قمنا ع 0

 نأ ل ربج ىنربخأت بالكلا بايلأ اهناكمورلا ضرأن م رصبقر وصق ام ىلءانأ
 نت 1 ل ال وا مير ر ىذلاقربف ةثلاثلا تبرضهمث الع ةرهاظ ىتمأ

 اولاقو نولسملارشيتساف اورمشياف اهيلع ةرهاظ ىتمأن أ ليريج ىتريخاذ بالكلا باينأ
 00 و 0 نوبحمتالأ نوقفانملالاقفرصخلادعبرصنلا ندعو قدصدعومهتادجلا
 متأو كل مش امناو تكي لئادفو ةريحلاروصق برثينم رظنيهنا كربخو

 0 لوشذاو نآ رقلالرتفلاق 2 نوعطتستال ق 0 ارفلا# كر ما ىدتللا نر

 كلملا كلام مهللا لقدتلا زن واروغالا هلوسرو هتلااندعوام ضع مواقى نيذلاو

 اذاذ قد_خل ا ىلا ملسو هيلع هللا لص هللال وسر جرخ. لاق نسبا قال ةيآلا

 مامىأرال مهل كلذ ن وامي دبع مهل نأ 5و ةدرإ# ةادعفنورفحن راصنالا ون ورح اهملا

 لاقعوجلاو بصنلا نم
 ةرجاهملاوراصنالل رفغاف»ةرخ آلا شيعشيعا انا هللا

 هانيبيجاولاقف

 يت ”نسيورس 7+ تاازومو كوسم 101

 اددأ انيمحام داهجلا ىلع ه ادي اوعيإب نيذلان 9

 لوقب وهو بارتلا انعم لقن مل“و هيلع هللا ىلص ىنلا تي ارياف زاعنن ءاربلا نع

 انيلصالو انقدصتالو ٠ ايدتهاامهتلاالول هللاو

 انيقالنامادقالاتينأو « انيلع ةنيكس نلزتاف
 انيبأ ةنتف اودارأ اذا « انيلعاوغب دقنوكرسشملاو

 ع مقريو )



 1 م5 م

 اهضعب ليط أ 0 1 تعلقو مهناريث تانظاو مههوحو أ بارثتلا تفسو

 1 با زد>الاةروس
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 د#انا دلال ديل وح نب جهاط لاقف ركسعلا بناوحىف ةكئالملا ثرتاو ضءب ىف

 نم © نوامعت اع هللا ن ناكو #8 لاتق ريع نم اوم زهنافءاوعلا ءامعلاؤر هلاك أدب كاف

 امتار رد لأذا علا 0 نو ملا لمست اع ىا ءايلاب نايرصلا ند دا

 روح

 ديسناك ىتح مه ركسع 9 0 ةكئالملا رييكترثكو ضب ىف اهضءب كدا تكلا

 اومزرئاف ءاعلا ءاحعلالاق هدنع اومّمَجا اذافىلا اوملهءاعلاءزعلا نذلف ىناي لوقش ىحلك

 0 اريصي نولمعتاع هللاناكو 0 تبعرلان م موماع هللا ثعبامل لاتق ريع نه

 م22 بازحالا ىهوقدنخلا ةونغ ركذ هجم
 ! ن دمحم ىورو ةرحلانم عبرا ةنس لاوشىف تناك ةبقعنب ىسوهلاق ى راخلا لاق
 2 مون» دولا نم ارقتنا ا مهضعإ ثيد_ح لد لاق هاشم ن ء ئء“ا

 ونأون قنا وهو ققطلا أن م-مرلانب 1ك بطخأنب يحو قيقملا أنا

 ىلع تازحالا اويزح نيذلامهو لئاوى نم رفنو ريضنلاى نم رفنىفىلئاولا راع
 برح ىلا مخول ةكع شرق ىلع اوهدقىت> اور ]سو هب هءلع هللاىلص هللال وسر

 تلاقف هلصأتسن ىتح هبلع ركمم نوكتسانا اواقو لو هيلع هللاىلص هللالوسر
 دعو نم هيف فاتت انعصألع او كوالا فاكلا لأ كا رشعماي شيرق

 هللا لاق اق نيذلامهف هلم 1 نو هنيدنم ريخ ركتيد اولا هنيدمأ ريخ انثي دف

 هلوقىلا توا تلي نوتموي كبانكل [نهارستاو وأ نذل ىلارتملأ يف ا

 هيلا ,هوعدامل اوطشنو اولاقام مهرس شيرقا كلذ اولاق ملف لاق اريمس مهي قكو

 رفنلا كلو 18 رح 3 كلذ ىلع اوهعجاف 7 هيلع هللا ىلص هللال وسر بر> نم

 مما ا كلذىلع اوءتجاف نذايعو اسدقو نافطعء اًؤاحىتح دوبلا

 مهل ت

 نو

 نام قس مهدناقو شرق تح ر خو ره وناحاف كلذ ىلعم هوءيابدق اًشيرقناو هيلع مهع

 ثرخ اة ذأ زف ىبىفردب نب ةفيذح ننصح نب ةنيبعمهدناق ونا ذطع تح 6

 هعبان نعف فيرطنب ةربوننب ةليشرنب رعسمو ةسم ىف ىزملا ةثراحىبا أنبفوعنبا
 نسال ني هلاوءةجااعو [سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مك عهساإف عج نم هموق نه

 ىدنفلا سو هيلع هللا لص هللالوسر ىلع راشأ ىذلاناكو ةنيدملا ىلع قدنألا برض

 وب وهو سو هيلع هللاىلص هللال وسر مهنا 1 اه ريفي شت لوا اكو دمر اقل ان راس

 ا هللا لوس ردم لمعت اندلعاقدنخ 6 رص انرصودحاذا سراب 5 انا هللالوسراب لاقفرح

 هننارون 4 ءافطاو لى ىعس |او
 سو ةيلع هللا لص هلال ور نأ يورو هومكجأ ١ ىتح نوم سملاو اسو هيلع هللا ىلص

 نورجاهلا فلكل 5 عطقمث بازحالاماع قدنخلا طخ

 راصنالالاقو انم نالس نورحاهملا لاقف ايوقالحر ناكو ىسرافلانالسىف راصنالاو

 تنك فوع نب ورعلاق تيبلالهأ انم نالس لسو هيلع هلا ىلص ىنناا لاقف انم نالس

 ان رف اعارذ نيعب 7 الا نم ةتسو ىنزملا نرقهنب نامعنلاو ةشدحو ناطسوانأ |

 ةرح قدنطان طب نم هللا جرخا تحنانك اذاىتح |
 موو نعل جس دمع مج

 ا تقشوان ديدح ترسك ىتح ة ةهقى ممر

 نم ل قالا ةثالثةف ج جرح

 1 برضو نيإسملا

 موقلاليبو هني قدنلاو

 ناوسنلاو ىرا اردابمأو
 دتشاوماط .الاىف اوءفرف

 دقشيرق تناكو فوأخا

 2 فالا ةرسعو تاقأ

 لها و ةتانك ىيوشيباحالا

 نايفس ونأ مهدئاقو ةماجت
00 3 

 نمو فا اىقنافطع جرخو

 مهدئاقو دج لهأ نه مهعبات

 نبصاعو ةليمع

 ١ تاو زو او ف ليفظلا

 نصح نب

 ريضنا!وةظيرق نه دوهنلا

 بيرقنيش رفاا ىلع ىضمو

 الا مهنيب ب رحال رهش 0

 د راح او لما ا ىئارتلا

 اء هللا ناكو) رصنلا هللا لزنأ

 نوامعت اهأ مكلمعب ىأ( 00

 ندا نم نونمؤملا

 ةنواعم ىلع تاءثلاو قدنلاب

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا

 ورعوبأءاءاابو ( اريصإ)
 ىغبا| نهر افكلا لمعيا ء ىأ

 .ه 0 ( ولمعتاع هللا ناكو )
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 اريصب 0( هريعو قدتخا



 ىأ ( نيقداصلا ) هللأ ) نافل ) كلذانلءفاعأ او ةيلافص ولا ماعصن ال قاثبملا ركذ كامو اقمثو( اظماع اهاثسم ممانذخأو

 :منال مهقدصتنءءاسالل نيقدصملا لأ ًاسلوأ مهمزوقل هول اع ( مهقدص ن ِِء رلءايبسالا
 ِح

 اتداص ناك تقدص ىدانإل لاق

 الكر لاب (نرف ةاكنادعأو 0 مجدا دامل وع لس رلاهللا عمج موب هاوةكوهو مه مع ١ ىذلا ّب ءانبب الالأسدل وأ لوقف

 تيوفاعلادع 1 نينم ٌؤملاةبان ال لال هن د ىلا !اةوعدلا ءام بالا ىلعدك أ هللانا ىغملا نال ا قيينطت وهو با ًاباذع)

 01 ونين مول !باماف لاق هناك نيةداصح 1 ع ' م زفح ل اًاسيل هيلع ' نورشتلاو ىدا طل اءّزدلا لدام لغوأ الأ اناذع

 | ونمآ نيذلاامأإ) ْن رفاكلل

 1 مكدعهللاةمعناو كذا
 وب مكيلع هبمتلا هنأ

 دنا مونوهو بازحالا
 ةئس ادح م

 ىأ ) داوبح مكتءاجذا (

 نافطعو شيرقمهوبازحالا

 5 0 و ةظيرقو

 ىأ( اح رمهيلع
 5 مالسلا هيلع

 نوتدلا' داع _تكلعأا

 مهو(اهورت مل ادونحو)

 هللا ثءباغلأ ا وناكوةكئالملا

 ةليل ىف ةدراب ايص 0

 ل رمال ةماش

 سأو مههوحوىف بارتلا
 فانز والا ١ تلعاعف ةكمالملا

 تافطأو تاتطالا تل
 رودقلا تأفك ًاونارينلا

 ىف اهضعب ليخلا تءامو

 م- م ولك ىف فدقو ضءب

 ةكئالملا ترش بعرلا

 ْ اومز زماف مهر كسعتناوخق

 عمت ني>و لاتق ريع نه

 قدا برض مهلايقأب

 مما ناس راغاب ةنيدملا ىلع

| 
| 

 ا
| 

 او ةلاسرلا مهغيلبتن ع يبل نرزيداغلا رد ا ع
 يقداصلا كاسل لاقو مهلا اناس نم رك قوتداَص مهنا ىلاعتو هتاعس هلععم

- 
1]: 

 ا ادد ٌوموا ناشلا ملظع يكل ذك 1عءاقاأ هه 30 انذخاو وه هلايظعتانس مدقو مئارثلا باير 31 ا

 | كلذانلعفىا © مهقدصن نيت لل 8 فصولا اذه نابيل ريركشلاو نيعلاب

 مهأيا مههدصتوا 0 هولاقاع مهدهع اوقدص نيد ذلاع انجالا 0 هللا اشيا أ

 اوقدص نيذلانين 7 و اوا قداص قدا اصلا قدصمْن ناذ مهب دصتن ءمها نيقدصملاوا مهلاتيكبت 5-5

 ١ سب اعلا ايادع نيرفاكلادعاو 0 مهكدهع مهقدص نع مهسفنا ىلع مهدهشا نيح مهدهع |

 ىلعوا نينمؤملا ةبانال مهنه قاثملاذخاو لسرلا ةثبنا ثيحنم اندخا ىلع فطظع

 | اوركذا اونمآ نيذلااهيأاي 8 نيرفاكللدعاو نينمؤملا باثاذلاق هنأك لأسياددلع لدام |
 ةظيرتدوهيو نافطغو م م تازحالاىئءي #* دون> مكتءاحذا مكيلع هللاةمعت |

 ادونحو # اصلا عر احم رمهيلع انلسراف وه افلا رشعانلا ءاهز اوناكو ريضنلاو

 مهلا جرت تح مث ةنيدملا ىلع ق هيلا ترض مهلابقاب 2 تاملدنا ىور ةكمالملا »* اهورثمل

 برحال رهش نم بيرق نس فق رفا ا ىلع ىصمو مهندو هني قدنخلاو فال هئالث :ق

 مهر صخاؤ ةساش ةلمل قّمد راب اص مهلع هللا ثعب ىد 5 راحتخلاو ليتلاب ىئارتلاالا مهني

 3 اظيلع اقامه مهم انذخأو ل مم و هيلع هللا لشد دق حوت نمو تعور ةيفاعم

 3 مب ء نيقداصلالأسيل 9 ةلاسرلا خيلبتنم ١ ع ءافولا ىلعاديدش انيغعأ

 مهلا ؤ-ىفةم

 م ولَق ىف مهةدص نع مهه اوفاب نيقداصلا لأسل لمقو لجو لع هلل هلع نع مدس

 ا ا اوركذا اونمآ نيذلااج ا 6 ىلاعت هلوت## # اعل أ اباذع نيرفاكلادعأو 9

 قدتلعامايأ هشدمل آان ىل م-وديلع هللا لص ىلا 2 نولسملا رص ود نيح كلذو 3 0

 ريضنلاو هاب رق 9 نافطعو شار ف مهو با زدحالا ىنعي 3 دون>ح مك احذا

 ٍةلطنابازحالاةليِل لامثلل بونلاتلاقةم ركع لاقابصلا ىنعي ه# احن رمهلع انلسراف ف
 ىلا حرلا 0 ليللاب رسالة ر كال رائىشل /| تاتو لس وهيلعهللا لصدتلالوسررصتت ٠

 وعلا تا افك ” اوزارينلاتأ ف ٌاوطبط افلا بانطا تمطق هداتوالاتملقفدرإا 0 :

 ترصن لاق مل-وهيلعهّللا لص ىنل |نءامهنع هللا ىضر سابع نب | نع( ق)ايعلا دياغتنمرا ر

 ا هلوق عدد ١ زحبمهذالان وز زخم ىلع بهامحإ راهيفحر رامصلا لق 5و رو وب دلاب داع تك هه ًاواصلاب

 كلت لجو لعهتلا ثمر ف دئم وبةكمتالللا لتاقن ا ملوذكت الملا نمي انور ارك 00 كلت

 (تحامولاو وأين اول اوالارخ١ الا قدصين اورخ لا لوالاةلاس رلا غاب ا ةمثو (اظلغاقاشيم مج ا )مس نبا 2 نم

 0 ءاكللدعأ وز مماعان رعب مؤملاو م افون رعنيفاولا اومهغيل ن رع نس علما 02 ًاسيل)هنا وذم ب نأرهموق

 هللاةمعناوظفحا ( هللاةمعت اوركذا اوتمانيذلاامأي) م ولة ىلاهعحو صاخب راتلا ىفاعيج و(اعلأااذع ) لغرلاودتكلاب

 *رمهملع زانط اسف(انلسرا اف)ر رافكلا عوج ) دوذج ركل احذا)ةكتالملاو اب ايصلا ع ”رلاب مكتعودعلاعف هد ( مكيلع )هللاّدنم

 ةكيالملا ىنعل (اهورن 0 ةكقالما 0 ا

2 



 نوكينأ زوحن ( نيرجاهملاو نينمؤملانم ) هللا ضرفاهفوا طوفحملا حوالاىفوأ هلاضقو همكحىف ( هللا باتكف) .

 ةياغلا ءادتنال نوكي, نآو بئاحالا نم اضعب  ثريثاب ىلوأ .مهضعب ءالوه نه ءايرقالا ىأ ءاحرالا كرا ا!

 ةرسسملا قم نيرجاهملانهو نيدلاىف ةيالولا قحمراصنالا ىأن ينموملاْنم ثاديملب ىلوأتبارقلا ق< ماعرالاولوأرعأ
 وهوزتاح افورغم ١ كئايل وأ ىلا ركلمف نكلىأ سنجلا 3 6 نما هارت 0ع ىلا 0 كارلا

 ع ى هلال ىلإ اولعفت
 - || هللاضرفايف -- وأتي ةلامذه وهولزنااهفوا حوالاف 6 هللاباتك ىف

 ءايلوالاب دارملاو اودست | ماحرالااولوإ ىا ىلوال ةلصواماحرالاىلوالناس 6 نب رجاهملاو نينه ملا نم ف ىلاعت

 نورجاهملاو نونمؤملا || نواعفتناالا ف ةرسشلا ق< نب رجاهملا هند نكن ومان م ثاريملاب ىلواةبارقلا قدم

 ىتاحاناك )نيدلا ف ةيالؤلل ١١ قش دارو عقلا ند هيف ةيولوالا دهام كا 02 4 اذورعم مككايلو اىلا
 ىأ (اروطسباتكلاىف | اجا نيس آلاىفر 0-5 0 ناك ف مطقنموا ل ظ

 اك ماحرالاب ثراوتلا || رك ذابردقم « مهقاثيهنيدنلانم انذخاذاو 0 لبقو نآرقلاوا حوالاىف |
 ذاو ) حوللاىفاروطم | ميهارباو ون نمو كنموإل ميقلا نيدلاىلا ءاعدلاو ةلاسرلا غلبت مهدوهع مهقاثيهو |

 (هقتب نيبلانيالخأ | ا هاشم ملال كذاب مسخ < مسايا ويعووسومد
 نم انذخأ نيح ركذاو || ناكفسانلانيب ملسوهيلعدتلا لصدتلالوسرىجلا ليقوةرجفلاب نوثراوتبن ولسملا ناكلق
 ةلارلاغدبتي مهقاثيمنينلا ١١ ماحرالااواوأ وتازن ىت> هتتصعنودرخآآلا هثروامهدح أ تاماذانيلجر لا نيب خاوي

 هلا ندلا ىلا ءاعدلاو

 مدقو اصوصخ (كنمو)

 ريغورجاهملانيبالورفاكل اوزسملا نيب ثراوتالةي آلا ىنممىف لبقو ضعبب ىل 1 مهضعب

 | هيلعهللا لص هللا لوس رىخآ نبذل «نينم ملا نمو هللا كح ىف ىأ # هللا باتك ىف © رجاهملا
 8 .الاءذه توحسنف ضعرب مهضعب ل وأ تابارقلا ىوذناىنعي# نيرجاهملاو وف مهنيب سو
 مت 00 ىلا اولعفتنأالا ف ةبارقلاب مهني ةثراوملا تراصو ةردعغلاو ةاخاؤملاب ةثراوملا

 ثرا وتلاعست امل ىلاعت هللانا كلذو ندقاءلانم هنولوتن ندلل ةيصولا ىنعي ه# افورعم

 ناكل عئارسشلا باعصأو 0 هلام ثلثن اء ع هالون نأ ىصو» نا حابأ ةرحفلاو ءاخالاو فاحلاب

 للسإو هيلع هللا ىلص دج | 1 اوصوت نأ 4 هانعم ليقو ناو ناعالا 37 ةمر+اظفحورصنلا فورعملاب
 مهيلع مدق ءالؤد لعلا نم رك ذىذلاىأ #* كلذزناك ف ةرحغلاوناعالا لهأ ريغنم اوناكراو 'ىثب م 5 اق

 همدق نم مدقل كلذالولو هنوكأل لقا طرد حوللاىفىأ « باتكلا ىف 9 ضع ىلو | 2

 ىلعىأ © مهقاثيع نيسنلا نم ان ذخأذاو #9 ىلامتهلوق # اتيشمابوت 2 ىأ © اروطه9

 هللاود.عنا ىلعلبقو ضع مهضعب ريشي و اضعب مهضعب قدصي ناو اولج اع : ءاؤولا

 مهارباوح ون نمو وف داي ىنمي # كنمو 8 مهموقلاوحصنيو هتدابعىلا سانلااوعدبو
 بتكلا باحصأ منال نيينلا نيب نم رك ذلاب ةسملاءال ؤهصخ# ميس نا ىددع 0

 اليضفتوهلاش رسشترك ذلاىف تكتمل لص ىنلامدقو لسرلا نهم ةملاواماو عئارمشلاو

 نمو حوت ىلع هللال وسر

 ناسا مطعل اااه نال هدعب
 م5007 اع ا

 مزءااولو اممالءالؤ ' ةليضف ا

 مههارباوح وننمو) هنامز
 ميسم نباىسعو ىسومو

 بوتكما ذكه(هللا باتك ىف)
 لاو >0 عتيل

 2 1 لاق 1 8 هيلع هللا ىلص ى :لانأ ةريره هى أ نع ء ىلمثلادانساب ىوغباا ور راو
 ا
 0 اهملاو رم ولأ *رم 0

 ءءء داتا و 0 ردو قال نسلالرا
 كر 3 9 3 0 ِْ نيببنلا 7 و هللا لوق كلذو

 ( ماو أ ىلااولعفتنأ الا
 1 اروط_سم باتكلاىف) ءامل والا هب 0 26 ةيا رقللت ا ناك ) ةاذيح اك نم ةمصو (افور ا ندلاىف

 ىلع 6م ى| رقا ) ماك نيبنلا نم |[ ذو ( ليثارسا وشهد نيس او 0 ملل روتلاف لاشو ايؤوتكم ظوفحلا حوللاق

 لأ وأ هو ن 3 أ مهسعأتو كل لاو لسر رااريذ كموق غل ن نا كلم ان !وأ(كنمو) اضعب مهضعب غلم 1 مهدوهع

 |[ ناش او( 0 1 نماندخ أو( ىبو»هو )ميهاربا نمانذخأ و( ميهارباو) حوننمانذخأو (حوننمو)



 21 هدبو" دلل! شوأطخلاب؟ل دحا ِِع ؤيال(اهحراروذغهللاناكو)ا دم ع كاكا نأ ق 9 وىبدتلاب هيمن تدل القس دتلا

 لكى (نورشعلاو ىداحلاءزجلا )مس قحاىأأ ( مهب انمنينءقاأب

 هم مهل العقاب هج ن“ اه ولدي نا أ -

 52200 لماع هب هد

 1 6 ع 3 م

 فاطعاوممفار :!ىا,مىلوا

 هلوةك مهل عفنأو مهلع

 ا ةءارقفو محرفؤرنينمؤم اب

 نينمؤملاب ىل !وا ىنلا دوعسم نا

 "ا بأوعو مهسغ أن

 كلذل وهدم 56 لكدعاع

 ىنلانالةوخ !نونمؤملا راص

 نيدلا ىف مهوب اإسو هيلع هلل ىلع
 5 1 ٍِع
 ) مهتا-هه هحاوزاو 0

 بوح هونوهح اكن رح ىف
 ءارو امد نهو نهمظ دل

 هوحنو ثرالاك كلذ

 دعتبمل اذهلو تايبتجالاك
 اولوأو) نوتانب ىلا ميرعتلا
 م |مضعب)تابارقلاوذو(ماحرال

 . 2. ع

 مالسالا ردصقف ١ نوطسلا ناكو

 نينلاقةيالوبت رن
 مث ةبارقلابال ةرجفلابو
 راوتلال محو كلذ مسن

 ع
 ةبارقلا قح

 ( اروفغ هللازاكو )

 نوكيابف (اهحر) ىضمامف
 قاشف 3. الا! هذه تلزت

 هاثيب دك ناكوةث راح نبدز

 سو ةيلع هللا ىلص ىنلا

 دجن. ديزنولوشاوناكو .٠ 30 اا
 تلا 0 لاقف باوصلا ىلامهادو كلذنع هللا مهاهسق

 مود دعب نه

 ن.دلاىف ةالاوملاو ةرجفلاب ثراوتلان م مالسالا ردصيىف ناكامل خ مس وهو ثراوتلا

 وس معلا

 ةنارللا ةىعب 1 ضعي ىلو ا رهضعب ماحرأ الااولوأو ) ٠ د ,< وهاعا ةمومالا |

 1 انلاتع نجل ا هت رى ع نم ىت

 | دنعوأن دنع هلق ريعالا ىننتلان ما ملعاو ”ئطخلانع هوفمل « اهحراروذغ هللاناكو 0
 مك 0 هيهقاحلا نك ىذلا ٠ او تبسنلا تشو هكولمم قدع ب>وب ةقشح ا

 | ديف اعلا مهن و مالا هناف اهلكر ودالاف 6 مهسفنانم نينمؤملاب ىلوا

 ظ | مهسفنانم مهيلا بحان كنا نيعق قلطا كلدلف سفنا|فالخ مهحاحجو ,هحالص

 ا ةالصل ا ةيلعهنا ىور راهملع مهتقفش ن 0 ما هيلع مهتقفشو أه عا نم مهيلع دفنا هسحأ و

 اناهماو انء ابا 0 نعانا لاعف 2 ردا سانلا ساق كوس ةوز :غدارأ مالسلاو

 هباعق لصا نأ ثدح نم هتمال با ىن ل كن ناو نبدل دلاقىا مهيأ ب راوهو ' قىرقو يدل رف

 ١) ل
 ١ اتسل ةشئاع تلاق كلذلو تانح الاف تلاد ادع ايفو مي قاقععحاو مر ىلإ

 ىف # ضعبس ىلوا مهضعب 98 تابارقلا ووذو ه# ماحرالا اولواو 0 ءاسنلا 3

 *.سازيم كر راف 3 مهتاه ههأ هحاوزاو 0 ةوخا نوم وكان راص كلذلو ةيدالاةام

 هذ تا لج تان كيد دأو صاقوىبأ !نيدعسزع( ق ) 00 ,وفغ هللا ناكو )

 ل> وزع هاوق ة 6# مار >هللع ةنجلاف هسأر ريغ هنأ ماعيوهو هس ًاريغىلا ىعد 0 ا
 تبوح وو ميد وف ش

 تك بلا مهسفنأ عد سَ سو البلا مهاعداذا سابع نءالاقو هتعاط

 3 مهسفنأن 0 خا ذهو مهسفنأةعاط ن 7 يا 0 ىنل اةعاط

 ْ ل 5 هوا هدام ما مهوعدد ملس و هيلع هللا ىل اص هللالوسر دو م« < اله ةيقامىلا

3 

 رمت ( مهسفنأن م نينمؤملاب ىلو أيا (

 ىلا 0 مل و هيلع هللا ىلص ينلا ناك لوقو هنود سفنلالذيو داهجلا ىلع للا ىفم
 586 ارغ ( ق١ ةيآآلاتلزنف ان ”همأو انثبان ٠ نذاتسف بهذ موةلوقش داهللا

 ةرخ الاوان قدي سانا وأ ًاوالان 1 وم نءام لاق ملمس
 اوناكرمدتصع هيرتلفالامكرت مون ايف ونهو 7 نينمؤملابىلو

 ,دّتم ضرف هلم ىوس هنربنم تءملاةيصع هالوماناف ال اع

- 

 ةهر ماع ميظعت ىف نينمؤل ءلا تاهها قس ( ,ماهمأ هجاوزأو ) ىلاعت هلو و ع 8

 ١ ق>ىناكنهةحىف مارحهناف نجةولخلاو نم !ارظنلا ىفال ديأتلا ىلع ن :ره> اكن مجرحنو
 لاشالو بناحالا

 ريدر 8 ح وزب ' ىفاشلالاو م6مالاخو نيِنمّؤملا

0 
 حاوزارا ونيس ب اسر
 هدرا لق _

 م أ

 فدللعملا ىلص هللا لوس رنا لاق

 5 ده ال م 0
 0 مثشزا اذ 1 ركأ

 اينضواانيد د 0 نمو

 رد ل ل ردصم ءايساو ةلاعامل اعايضوأ هلوقو

 ع

 ا نينم هوما ا

 معا

 لاوخا نه نماوحاو نماوخ :ه نوعانبل

 ع ع
 هدا نسيتي رهو ركب ىف 0 ام

 أ نيمومل

 نينمّْؤملا تا آ نك ملسو هيلع هللا ىلصىبنلا
 -ِ ِء

 6 ءاسنلان هد لاح ر اعل 3 نك :لقو ءا ل لاجرلا ت
 عع ع تالأ - 6 ءىورام لل

 اان أ اع ءامأب كلك سل تلاقفدمًأايةشئاعل تلاقةأ سمانا نأ ىورع

 و

 ٌوْحآو

 | ىنعمن!كلذد نايف ركلاجرم
| 

 0 و

 34 لش )2 (مهفتأن م)نينؤلادالوأ ظفح قحأ ( نينمؤملاىلو

 ىنلا جاوزأ (هجاوز ًاو)تثرولف الاموأ ىلصفانبدوأ ىلاف الك هارتو تامن ,م ملسو هيلعمتلا لص ىننلالوقا
 تالا( نصبر حالو ًامهضعب)بسنلا قةبارقلا ووذ (ماحرال اولوا ًاو)ةمر ,ا ىف ماه ماك ( مب اه.أ) لس وهيلعهللا ىلص
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 لقعنم لضفأ امهنمدحاو لكب لقعا نيءلقىلزا لو ناكو نابلق هلوالا ءاشالاهذه
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 ةاودهن الياواك صلانب ةدابع ى كمال نب سف قر زن مارا قم ين 2 كاهمأ) قرا !



 ةأوخر بكنب ىبألق * ميحرلانجرلاهللامدب 8 هه ةيآنوعبسو ثالث ىهو ةينده بازحالا ةروس ريح
 1 طأوأ ةرق ا ةروط لدي تاك ناكأ هي فاحم ىذلاوف لاق نيمبسو انالثلاة كاد زحالاةروسنودعت؟رزاب بال هنع
 نعم كلذنا ىبأ دارأ ميكحب نعمللاو هللا نمالاكن ةل :.ااامهوجراف امنزاذاةحعشلاو ملا جر ادب اههان ًارقدقلو

 قمح ىف تناك 2 1 ع 4 رمح كلت نا 4 نورشعلاوىداحلاءؤملا ىخنامامأو ن ,أ رقلا نم محدنام

 هللاىىذر ةتشئاع تدب ىف

 : ف نحادلا اًملكاذ امنع
 - 1 نوعبسو ثالث ىهو ةيدم باز>الا ةروس جمل | 3 ١

 ْ مد جلا نحترلا ثلا مس عجم | مفانز زمهلابو (ىتلا يأ )
 ١ ىوقتلا نأشل اممضفتو رلايظعت 0 ىبنلاب هادان 6 هللاقتا ىنلا اهئااي ظ نومأملا انعربخلا يأ ىأ
 | نءرفاكلا عطتالو # هلوق هنع ىبناع هلامنام نوكل هيلع تابثلاب سمالا هيدارملاو | علا انرارسأ ىلع
 | روعالااباولهجىبانةمر ,كعءو نامفسابانا ىور نيدلاىف نهوب دوميايف# نيقئانلاو اعاو انابح أىلا اناطخ

 ماي هثالث ن تيا هتيب ىف ليزنت لاا رقنم مالسلااهيلعهنعوهردقلاةلبل يح اع 0

8 11 0-01 5 
 : ريشق 0 بتعمو ىبانا 0 مهني ودب تناكاد أ 0 اومدق ا مدا اب لاق دجاي لمل

 7 أ 0 0
 | تازاف كبرو كعدنو ةعافش اهلنا لقو انتهلآ ركذ ضذرا هلاولاقف سيق ندجلاو |إ اونو هلاش رمشت ىسوماي
 ا | لو لكزع نالضغت سوا-ط لاقو ىدمرلا هن < رخأ كلملا هديب ىذلاكرابتو 7 0 همم هك رسدتو هاإاضش

 || هياتكرارسأو هدارع عأ ىلاعتو هناهس هللاوىذمرتلاهجرخأةنسح نيعبسب نآرقلاىف | وسد كس 0
 | 1 عميس نقاط ةس دم ره ٠ اللا ََد 0, 3 3_3 ٠ : ا 0 ةيانا سلا ميلعتل هود

 | | ا ص و تا مو رج ثبب أ( هللا ا

 | مد فالا ةجخو ةلك نوناممو ناّامو فلآو ةبا ام | هيعمدو هللاىوقت ىلع
7 2 55 1 7 . || 

 أ ب رين ميا نيرفاكلا عطتالو ) ءادم | م2 افرح لوعسلو ةئامعبسو قلم ل هنمددزاو
 0 ل ضال : 0 7 3 3

 نايفسلأىف 5 كلذ نيل نب رفاكلا عطتالو هللا قا ىتنلااج أب 9 ىلاعت هلوق ا 1 نا

 | دك رجا كلذو ىم اسلا نايفسنب ورع روعالاىبأو كل أني ةه م | نينمؤملاو هللاءادعأ مهنا
 00 دنا لاتقدعب نيقفانملا 1 لولسنءا ىبانب هللادبع ىلع اولزنو ةمدملا | ةمركعو نامفساب أناىورو

 سان دعسنب ةلئادع 0 هوملكي نأ ىلع نامالا م ل ملا | روعالابأو لهجيبأنا
 ركذ ضفرا باطخلانب ربع هدنعو ملسو هيلع هللالص ىنالاولاقف قريبأن ب ةمطو | دعب ةنيدملا اومدق ىلسلا
 ةهلاذ: يسم كير رو كعدنو اهدبعنم ةعافش اهلنا ,لقوةانمو ىزعلاو تآللا انتهلآ هللادبعىل# اوازنف ع لاتق

 2 هلتقىف ىلنذما هللا لو سراي ربع لاقف مث !سو هيلع هللا ىلص ىتنلا ىلع | يللا هاطعأو ىبأنيا
 4 سو ةيلع هللا ىلصص بلا عا هيضعو هللاذ_:ءاىق اوحرخا رع لاف نامالا 0 نأ نما

 0 ىوقتلا ىلع مدىأ هللا قنا ىنلاابمأاي ىلاعت هتلالزناف ةنيدملانم هجرخضنأ | لكروت تقرا
 ملسو هم هيلع هللا ىلص ىنلا عم تاطاغا لقو م كنب ىذلادهعلا ضقنالو هللا َقَئا

 كلا اأواةم 0 نانقسإبأ نو ةكن لحأ نم ىنعي نب رفاكلا عطتالو هتمأ ه.دارملاو
 مهرزاوو عفشتو عفن ام 1

 مهف كلذ ىلع نوقفانملا
 ةيعطو دين رادع ف نب هللادبع ةحدملا لها نم 0 نيقفانملاو ْ

 نضل 0 ةدك يي وع 2 ىأ ت تازتف مهلتقب نولسملا

 ©« هللانا : اولطايفت ةنيدملا لهأ نمنيقفانملاو ةكم لدعأ نءن.رثاكلا عطتالو دهعلا ضن ىف هللا قنا

 اهفور حو واع وناسلاو ناعامودقا || 00-1 ةق داك 00 ىطهو تار رع رك ىلاةروسلا نمور

 لوش (هللاَق 3 ىنلااسأاي) ىل !اعت هلوق ف سابعنء١ن :ع هدانسأب و محلا جارلا هللا مس م ةئامعتسو كالا

 ار وعالاابأو لهجرىبأ نب ةمركعوب رح ن نايف سابأةكم لهأ نم نب رقاكلا ملت 1 هج أل بقدهملا ضقن ىف هللا شا
 ةيصعملا نم كنو أي اهف سدق نبدحو ريشق نب بتعمو لولس نباىبأ نب هللاديعةشدملا لهأ ند ) نيقفانملاو ١ ىلصألا



 لصفلاوارصنلا ( 0 ولوشبو) ىتوملاءايح | ىلع هتر دق ىلعههأوأدتسيف مهن .ءاب(نو رص الفأ) هبح نم(مهسفنأ

 اولاق كلذ نوكرم ملا ععمساذاف م4 3 وانس فيو انيك رسشملا ل ع انلمحفس هللا |نواوقن نول-للان راكواش ا ,هلو# نمةموكللا
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 نينم وألا نيب ل ياها ع ةلاموب لق ع هنأ ىف( نيقداص م 0 نودي ؟يتفو أو ىأعتلاا ذهل 8

 قيطني ملمالكلا اذهو( نوراظن مهالو مهناعأ ١ اورفك نذل عفنبال)ةكم متموبوأ ردنمونو 0 هرعت موو ًامادعأإ

 ءازهتسالاو بيدكلاهحو 0 ىلع مهنمال ا يمعتسا ىلا تقو نعلاؤسااىف -هضر عنك ا نكلو ارهاظ مهلا قسىلع اياود ا
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 يو ستالوهناوأ يعم اسا لج مهل ' هدم م لقد مهلوس ف هك م1 1 مهطرع ند ف ىعام تح ىلعاو بيج ١

 دب

 ىلع ه.نوادتسيف * نورصب الفأ  رثلاو كلك مهسفنا و 2 قرولاو نيتلاك | ْ
 هلوقنم ةموكحلاب لصفلاوارصنلا “ حفلا اذه ىتم نولوشو  هلضفو هتردق لاك ظ |

 ١

 كلذيف ماصح دقو م لاف | 1

 مكمفن الف متنآو 0 وخلا

: 7 
 اذا ل ١ أ الأ ' 2

عولا فا# نيقداص متتك نا 0 8 عا ار
ا 17 ذلا مفنيال حفلا مون لق ص ه.د

 1 15 قمتر 3 

 لصفااو ةرفكلا لغ نيئدؤاارصنموب هناف ةمايقلامونوهو 6 نو رظْم ذب مهالو مهناعإ

 م ءاعامهعفننال هنافديفمهنهنولوتقملاو رفكنيذلابدارملاوةكم مف ا و /

 نهو اورظني 0 باذعلا ا

 ع

 موموأ مثلا موس هرسسف
 مم نيلوتةاادءريوهفرد :

 كب 5 هل . ا نه ف ىعام رايتعاب ىنعملا ثدح نم مهلاؤسنع اباود هقايطتاو نواهعالو لتقلا لاح

 ضرعاو 8 لاعتسالا عنك اعاوبيجاءا زهتساو ارب ذكتلاعتسال |هياود اراامل مهنا مهضارعا ْ م16 | مهلا مهعفط معاق 8

 ةكئتالملاناوا هك الهر ظن نابءاقحا من نعم ىلع مفلاب'ى رقوكيلعتبلفاا هم نورظتنم

 رحالا نم ىطعا كلملاهدس ىذلاك راينو ليزتت ملا أرق نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا نعدنو رظن

 دنع هناعان وعرف عفن ملاك لتقلا
 (رظتلاو مع ضسعأف) قرغلا|

 مه ( هك الهو ةرصنلا

 ميل نقلا( نورطعتا |

 مالسلاهيلعناكو ركك الهو .

 ليزنتملا ارق ىتح مانمال

 هدم ىذا كرامو ةدحللا

 ليزنتملأ أرقنملاقوكلملا |

 ناطيشلا هل دم مل هني ىف

 اوربتعيفىأ  نورصب الفأ و تاوقالاو بوبحلانءىأ  مهسفنأو نيتلاو بتملا |
 مون مح محفل موسدارأ لق © نيقداص متنك نا جيلا اذهىتم نولوقو #9 ىلاعت هلوق #

 سو هيلع هللاىلص ىنلا ناموا كاذو هامان. ءاضقلاو مكحلا همفىذلا ةمادقلا

 ءازوسا راقكلا لاقف يشيو انيب هنف مكحو حي رتساو هيف :ناهإوت انلا رافكلل اولق
 ظ باص أنا كلذ وردنموب لبق 0 مف وهلقو مكحلاو املا ممفلا اذهىتم |

 ١ نولوقيف م بلع |[ رهظمو ارم كلاذا افكلل نواوشاوناك !سو هيلع هللاىلص ىب لا |

 : | ىو اورفك نذلا عفنبال ون ةمايقلا مون ىنمي « حفلا موب لق وف حفلا اذهىتم ظ

 ةروس لاق هنع هللاوذر ١ عقشبال هانعم لاق ردنمويلتقلاوأ ةكم ع مف ىلع جفلا موب لج نمو ناعالا مهتم لبقنال

 عن ةعئاملاىهليزتتملا ) اوت نوايع عاج نورطت 0 تاذملا مهئاحاذا مع أ اورقك نذل

 أ هللاوربقلا باذع || ىأ « 'رظتناو 8 فيسلا ةيآ اهتطسن ساسبع نبالاق 4 6 نادرا ار

 ع .-

 دوعسم نءانعو مايا يدلك

 نم

 ل

 100 .ٍ 17 0 520 هاتءه» لقو نامزلا ثداوح كب ىأ و نو راظتنم 100 رهتااب كلىدعوم

 (نورصيالفأ ) لوقبلاو 1

 هن كاو 1 ّ
 هللا نم دا 00

 ناكلاق ه ةنئع هللا ىذر 5 زبره 021 قا كلذ نوراتنم مهف م هاي اشادع رانا

 ع كالعي نأ 5 ليزا ريدا ملا علام وب ردع فلا أرق رق 2 4 لع ا هللالوسر

 300 ١ : تاثكلا ليذتتملا ارق ىتح ماخالذ اك سو هيلع هللا لص ى ءءء مار ا ءناستالا

 ى اى ( ن 2-70 ا ا هه دو

 كلش نور وعسل ركل مب نا ) نيقداص منكن ا)ةكم مف ) قم ١١١ !اخنا واق ( ) مقلااذه ىتم) ةنانكى يو ةعزخ ١

 لتقلان م ( ممناعي ا) ةعزخ ىف ى اا 7 عفش .ال) 6 مق( مفلاءون) 8 5 ةعزخ ىندل داب ( ١ لق) 0 لس :م ٌؤم لا ىلع

 معا 0 2 :3موب رهك اله ( رظ داو ( م ١ ا ةعزد ىزنع ( ,مع ضر عأف 3 )لتقلا نمنوا جوي (نورظنيمهالو)

 06 3 مون هللا مهكلهاذ كك اله(نورظتنم



 : : كاع لل و 3 5 0

 ىاشو ىفوك نيتزمه ( ةمغ أمم انلعجو ) ىدهدموقل ىسوهىلع لزتملا باتكلاانلعجو ( ليّئارساىنبل ىدهدانلعجو )
 ىلعاوربص نبح (او ريصامل ) كلذ مهاب (ان سعاب) هعئا رش وهلا ندنمت اروتلا ىقام هلا موعدي و سانلا كلذ ( ن نود (

 | د ]سانلاةماماهيرع ريصلان / م 0 فو امدلا نع مهربصل ىأىل 18 و ازجلا وريصاملىداعملان ع 0 هللأ ةعاطب قحلا

 نيبوأ مهو ءاببنالا نيب 6 ةيقلاموب 0 ىفَش ( لصش وهكنر نا )كشدملاالاطع ارا (نو 6 وب ةار وثلا(انتابآ ا

 سدح نم ىونم هيلع فوطءهىل اع فطوللو واولا (موا) ل لطم 1٠ ند قحلا رهظف(نوفلتخ هيف اوناك اميث لن ,كرشمل ونيس

 بوقءعن رعدر زر ةءا رق ليادد م م رح هنا لعاشل 1 نورشعلاو ىداخلءز ِع نا م نيس(دو) عديرمأ ىأ فوطملألا

 ا )0 ةكم لهال( (مهازد

 لعاذ ؟نوكينأ زوحال
 الف ماهفتسالل ؟نالىدبس
 بصن هل وهلبقامهيف لمعلا
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 لبق نمان كله أ)هلوش
 دوك و داوكح ) نورقا١

 ىف نوشع ) طوا موقو
 0 6 5 كو 7

 2 0 ئا (مك اسه

 دع نه ردحاتم 0

 كلذ 0 هدالب ُِء م رايد

 لطظعا وملا(ن روع عل ةلاو اتايآل

 انأا ورب مل وأ ) اوظعتف

 رطملا ىرجي ( ءاملاقوسن

 (زرل ا ضرالا ىلا)راجنالاو

 اماينز رج ىتلا ضرالاىأ
 هنالوأءاملا ءدعلاما عطقىأ

 تنتالا تالاشألو

 هأوق ليلادب زرح خابسلاك

 اعرز) ءاملاب ( هن جرح“ (

 عرزلا نم ) كدنم لك 5
 م
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 سانلا 6# نودهية عنا مهتمانلمجو لدا سا ل و 10 ع لدماء“ انه كَ

 دكا ا وربصامل 39ه هلانةيفوتوأ أ هن رهايا كتان سحاب و اكحالاوركحلا !نم هيفامىلا |

 « نونقوانتاي اب اوناكوهامندلا نءوادعاطلا لع رهريصا ىأاو ربصاملاب ا

 لطابلا نم قحلازيت ىغَش ه4 ةيقلامو مهني لصشوه كنرنار ,ظنلاابفمهئاعمال ١

 واولا 5 مهادهي موأ 9 وه نيدلا عانم ه نوفلتخهنف اوناك اف لطبملان ,نلاز زيت |

 | مهلبقنمانكلها ؟ هيلع لدام ريمخ لعافااو فوطءملا سنج نم ىونم ىلع فطعلل

 نونا ءارقلا ليلدبهللا ريمضوأةضاملانور هلا نم مهانكلها ع نم ةرثكىا « نورقلان

 "و م*رايد لع مهرحاتمىف نورع - لك ىجعل 5 مهنك اسم ىف نودع 9

 اوريملوأ 0 0 ريد عام“ # نوعم مسالفأ تالا كلذ قن راق دم دشتلاب نوع

 ارتكالا ىلاذل داو عطقىا اهتاين زرجىتلا # زركلا ضرالا ىلا ءاملا قوسنانا

 | مهماعت ناو عرزلا ندد لك أت #ن ,علابعضوم مسا ليقو © اعرزدن جرخمث ل هلوقل

 "ا انا يلع الل اي و ا ا اًضارلاب هللا لاتك قياوف

 ءايبنالا هو ؛ ممىدتق ربل ةداقىأ 6 ةعأ ف ليئارسا ىف نهى أ # بم انلءحو |

 نوعدب ىأ # انسعاب ن نود ف ءايبنالا عابتا معلبقو لكارسا خف ءاوناك ىذلا |

 اوناكو لف رصع مهودعنم ءالبلاىلعو مهيد ىلعىأ 46 اوربصامل و انتعاطىلا سادنلا ١

 مكحمو ىغقب ئأ © لصفبوه كبرنا © ىلاعت هتلانم امنأ ىأ ه6 نونقوب اننايأب
 نونمؤملا مهلبقو مهعأو ءايبنالا مهلدق  نوفات ديف اوناك ايف ةيقلاموب من

 ةرثك ىأ 4 انكلهأ 5 ف مهل نيبن ىأ 6 مهاد, ملوأ ف ىلاعت هلوق # نوكرسشملاو
 ىنعي 86 مك اسهىف نوع قف ةيلاخلا متالاىأ « نورقلانم مهلبقنم ولف انكلهأ نم
 ب 1 - 0

 0 نوءعس الؤأ تاب ' كلذ قنا 0 اورف ةاساذا مها دانه 8 مهدالب ف نوريس ةكم لأ ا

 5 58 ب 8 5 هوؤصع 35 ) مهماعنأ ( ٌ 03 5 الا

 ءاملا قوسنانا اوربملوا #8 ل_حونع هلوق # ام نوظءتيف هظعاومو هللاتايأ ىا
 ل كك هاتلوح

 ضدأ ى مه سايعنءالاق امو تابنالىتلا ةظيلغلاةسباءا ضر :الاىأ# زر ضر 3 0 نو ؛(ءانلمجو)
 , نم (نئارماىل ىدعز

| 

 | ىأ 4 مهما 0 لكأت اعرز 92 ءاملا الا كاذب ىأ 3 كد د جرح 4 نا م ليقو ن نم (مهمانلءج 0 الضلا

 (بشعلا رف ناعالاىلء اوريص نيح (اوريصاملا)ان سم 71 !اقاحخلا نك وده ]ريكا ةداق 6 ناك ى

 ىضش( لصشوه) داي ( كءرذا 4 نوقدصي ( نونةوب )ذآ 0 ع( اناب 0

 (مهلدج ملوأ نوفا ان(ن رئلاخ) ق ,دلا هيف | اك اي ةيقلاموب 7 0 ليلاس | تب نب لاشو نءؤملاور ئاكلا نيب(مم :)

 بيعش موقلزانم مهل زانم قارهتك يورد نورقتانم ) بانل مهن نءانكلمأ ع )ةكمر امك نيس "1

 كلذ ممم لعف نم نو.يطيالعأ( ن روع مالؤأ ) مهدعب نأ تاربعو تامالءل (تاي 0 ماتلعفايف كنف دا) دوهوحاصو

 اناث (اعرز) رطملاب (هنجرخم ؟) اهفت امثال ىتلا ءاساملا ( زراض رالا ىلا ءالاقوسنانألةكترافك اولح«( اوريوأ)

 مهماعن أ ) بشعلا نم م(هنم لكأت)



 ( ةدحتلاةروس ) تأ 7١ ل

 ةساجلا تيب ىفاك القع اهبريكذدتلا دعب 26| لا تابسشا ىلا اهداشراو اهو صو طرق
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 0 عدم كلذ سيلفدنم هاني اذام لثد تاتكلا نم كانينآ انافنأ رثلا قاتل كناو هل ردك

 ار مالسأ |هيلع ةنعو ىسوم كياقل نموا باتكلا ىسومءاقل نمواديف بارت ىتح طق
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 هده دش مل ريم ايلاقولو |

 موه اش ادقلو) :ىاثلا
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 ( هئاقلنم )كش(ةيسعىف
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 نعىه لقوءادهشلا حاورأأيلاىوأت نانملا“ نه عون ىه ' ىوأملا تانج مهلف كاطاسصأاأ ١ واعواو: مآ نيذلاامأ)هلوق
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 الك 99 نينمؤلل ىوأملا ةنح ناكم  رالا مهبوأف اوقسف نيذلااماو # مهلاعا ىلع نالدخلا ىندالا بادعلا
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 رك لاك اد ءلا ىوس أ ربك الا ب اعلا نود ىددالا باذعاا نم م

 عوذلا وهلبقو دودحخلاهنا ينااو امثدلا بئاصم ىتدالا باذعلا س ن.الاق

 فيسلاب لتقلاوه دوعسم نبالاقو ليزس مس بداكلاو و ماظءلا ؛ف.لا اولك 6

 م0 ىق دب نم ىنعي, ناعاالا ىلا ىأ نوءجر ب مهيلع ْ ف ميج تاَذَع وع ربك الاو ردنموت

 ئأ#« هنر تايآب ركذنم 4 طأ دحأال ىأ ه« ظاءمو ف رديدعبو طع لإ ردي
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 نوكيالدنا (نوبذكتز ايندلاىف(هب مك ىذلارانااباذع اوقوذ ) ةيثابزلامهلتلاق ( مهل ليقو) ديدحلا عماقع رانلا ف(اهيف)

 كلذريغو 00 00 طحقلاب ايندلاباذعنم ( ىندالاباذعلا نم)ةكمر 0 نصل مقذنلو )

 نهو) اوبوتيف ممرفك رفك نع ( نوعجرب مهلعل ) كلذ مهفورانلا بادعليق(ربك الاب اذدعلا ا ريقلا باذعلا و

 (اهنع ض ىعأ ا رقلابنيثزمسملا نيقفاملاىفتازن (هءرتاب 9 طعو ) رك د نم ) اظأو ىتعأدحأ سيل ) رظأ



 نودجهتملا هو 4 000 مهفوحا لحال أدل لوعفم( نطو انو لانا مجد ) نيعاد(نوعد)

 طاماتا دو ةافغلا طابت 0 5 ا ود 1 كنا اطعنب انعوىلالان مال رعاا مايق اه ريسفن ىف اسوهيلعهللا ىلص ىب لا نءو

 هلع هللا ىلص ىتلاباعصأ ( 1 عروس ا ةروس م فرو مااا هت ا زم ناك سن انعو للللا ةذاظ ىعإ ةيرقلأ
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 نا اير أ و رع 6 لع رطخالاو تسند الدكر نيءالام نلحاضلا ا

 هللا ل ىلا ن ءواتجلا قالك يطور وؤفدط# ن م انو 3215 ايانيعاد 6# مهب نوعدي 3

 نياوالا هللاعجاذا مالسلاو ةالصااهيلعدنعو ليلا ه دبعلا مايق اهريسفتىف (سوديلع

 ىلوانم م وللا عملا لها يس مهلك قئالخلا عمي توصب ىدانب دانمءاحنيرخ لاو

 مث ليلقم هو نوهوتف ا مح قا نب :ذلامقيا ىداشمق عجرب مث مركلاب

 ليلق مهو نودهوقةف ءارسغلاو ءا -انااىف هللازوددب اوناك نيذلا مقتيل ىدانمف محد

 نولصيةباعصلا نم سان ناك لقو سانلا رئاس بساحم مدلل اميج نو>رسسف

 متالف ةهريلا هو-وىف # نوقفش مهانقز راممو 00 مف تازنف ءاشعلاىلا برغملا نم

 مهاويع ه.رقتاع ه# نيعا ةرقزم # لسمعىنالو برقه كلمال © مهل خاام سفن

 نذاالو تأر نيعالام نيمكلاصلا ىداعا تددعاهللال وق مالسلاوةالصااهملع هنعو
 ما ىقحاام سفن ميتالف مشن اًورقاديلع مهتةءلطاام هلب مشب باقىلع رطخالو تعمم

 ىنحاو قا ”ىرقو تينخاعزاضم هنالع ىدلا كوتسيو رس ارقو عا
 امو ةفرعملا ىنم: ملعلاو اهعاونا فالتخال نيعا تارقو ىلاعت هتلاوه لكلل لعافلاو

 اوز> ىا * نولمحا اوناكاع ءاز> ف لفلااهنع قلعت ةماهت للا لد
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 ىعل| دعب فدعا ا

 0 | # ثيدحلا اًذهريغ نيككتلاىف ةريرهىب أ نع ناتسنب مثنهلل سيلو ىراخلا هج أ
 نالوغامه وا رفاكىأ(اقساذ | نينا ةريره نانا ناس مينا يارا ل
 ةنملا قاعمطو ر انا: نءافو> سام ءن الا 3 اعمطو 0 نوعد 5 كلك هاوثو
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 جريل ءاكعأأ ا ىلا
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 لعتالف ل
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 ءالؤهل دع أ امدح ملعيال ىأ

 ردصم(ءازج)ةماركلا نم
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 أه هللا 00
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 الاعا موقلا

 ام مهل هللا نخاف امندلا ىف
 ارنيعال

 دارملانا ىلع لياد هيفو

 نوكل لالا قو قةالضلا

 ناكن٠نانيب متاقافوءازألا
 ال ناعالاو ةعاطاارونىف

 ةلكىف وهنم 2

 ناك نك انمؤم ناكرفأ )

 5 أ ديعتللا

 تدع نذاالوت

 الل ( هلوق و نم ظفا ىلع

 لياس ىنءلاىلع(نووتسي ْ

 معرنودبعي( مم رنوعد)

 عفرت لاق و سنا تاولصااب
 ىتح شارفلا نءممونج
 جريدألا ءاشنلاةالصاولصي
 ,شارفلان ع مم واج > عار لش و

 عوط3 5 الصا ليللاب مونل ادع ا 5

 (سفن اعتالف) هنوقدص>(ن وقفش)لاملان “نه مهأ :.طعأ ( مهان ةزرامو) هن هجر ىلاو هاا( هيطو)هباذع نمو نم( انوخ)

 ةما ركلاو با وثااو يميل اب ةيطن 1 8 نم ) مهر ةذامو ماعد امو مهل دعاام ( مهل ةحح | م )م هسفن أزعت سيلف

 (اقساف ناك“ 5000 وهناعاىف اًودصم (انم وه ناكنفأ) تاريخا ن م ايثدلاف و ىلمعل | وناك اعو ازح) ةنلاىف

 ةعاطلاب اسدْلاف 0 نورتناا ل لم .ءهىلأ ب 34 قع نب د اولاوهو هناعاف اقفانم



 7 1 نورشلاو ىداخلاء زل +
 ةحارح | ةععلا ىري ىتلا ةالصلا راظّدنا 3 تازن حاضملا نع مونج ىفاحمت هلوقىف م نعد - هوم . . -- .٠
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 ةعاجو ىعازوالاو كلامو دهاو
 م67 هيلع ثاو ليللا مايق لضفىف لصف الجو
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 0 مكموبءاقل ميسناع و“ اوقوذ ةنزكلا مهلتلاق را
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 كاعاش 5 ىم لوقلا بحو ن
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 قدصي ( نمؤياعا)رفكلا ف(نولمعت "منك اع . ) مكادلا(دلد
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 فيىع املدسا: لي وأتوهوربجلا ةئيشع
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 هللاذقابو هللا تدبك فيرسشت ةفاضا حور م هيلا 1 3 هدو رئنم هم كف ثنو © هقلخ

 منكن ادعب قا م كل لمح 18 زم لاس ف دنقلا حورلا حن ىلع تةرتيام 0

 امالك الو أ معسي ناسنالا نال عمسلامدق ل اق # ةدئفالاو راصبالاو معلا 8 اناوم اقطن
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 صاصتخالل ةفاضالا ) هحورنم هيف !لخدا ) خنو) موقت نسحأ ىف هلوةتك دهوت ) ءاوسمت ( ريقح فيءذ(نيهم) ١

 اولهسو )ردح راو ا( ةدئفالا وراصبإلاو ربا سل متولاقدن أك
 مهاضرلو فا> نيىبأ لئاقلا

 ظفار لانا لوف

 ىأ ( ضرالا ىف انالض
 نيطلتخم انيهذ وابا رتانرص

 هم 0 ال

 انبغوأ نيالا ىف ءاملا لضي اك

 ًارقواهيفنفدلاب ضرالاىف
 لاش ف ا

 ١ لضو لضي لض
 5 ىقفرطلا تدكاول

 قلاخ أ هيلع ل 5 اع انللض '

 ثعبن وهو (ددح قاخ

 (نورفاك مهير.اقلب مهلب 0

 مهرفكرك ذ ام

 عاملا

 نورداك مسا د غلب أ
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 لحرلاءامن وم هش .ىض ةفطن
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 5 0 توملادعب(ضرالاىف) ] 1 (انالضاذعأ 0( هد

 دحعايمها (لق)ن ودحاج(



 ىلا هلوقب مهل ثيشنالاك

 هتيي نم ج رح نموىرملا
 ملاع كلذ) هللاىملا ارحاهم

 ىأ ) ةداهكلاو بدغلا

 باغام ملاعمصاع فوصوملا

 هءىعأت بلاغا( ينزل |
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 نسحا) مط (ىذلا)نال
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 قوك(هقلخ )ةيكحلا
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 نسح دقن هقلخ 1
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5 
 فب 3 00 ف 2 ل لوح هتلخو هو رع نسحن ىا هنسحام ءرألا * : أ

 للزي لويريحو مدا ند 0 هر ا ع دقق رادقمىف ءاوسلا اذ هدوء مث صر رد

 قو نوجا مهلك ةكئالملا كلذكو كلذينملقأو امدلا مايأنممون رادقم قدءعصيو

 أ مالا عجرب ىأ هيلاجرعي مت امندلا مايأةده ضرال | ىلاءاعسلا نم ىعالا ريدم هنادي آلا ىنمم

 تأ هرادقم ناكءوبىف ؟ املا كحوسآلانعأ عاطقناو ايندلا ءانفدعب هبلا:ريبدتلاو |
 - أ كك 9 5-9

 مونىفدلا حورلاو ةكتالملا 0 ّس وهىفلاقدق تاقنافهةمايقلا مونوهو ةنس |
.8 2 
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 أ دحاو موب ق ديا 1 نيسج رب هما_ةم لاه نم ةعم ْن ذلا 0 و ليربج
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 زّحىف هما روهظا مهم ابدعنو مهاوتا اراكنا ءارتفا'نولو- مال ناك ةروعاو ىلإ ىمع ةتلكل اةعطقنملا ىهمأن ال

 هرتش ملو ( ك.ءرنم ) قالادنا تابثا ىلا راكتالا نع رضا قطاوده لب ) هنمتانآ ثالث لغه نع مما :

 اموقلةقصةلخلاو ىئالام ( كلة نمريذننمهانأام )برعلاىأ ( اموقزذتتل ) ذاهجسو اتنعت | ولاقاك ج-وديلع هللاىلد دم

 0011 ا ل حرتلا ىل 2 هلءل ناك اك سوديلع 0 هللالو رم ىجرتلا ىلع (نودتبب مهلقلا ١
 لع ىوتسامث مايأ ةتسىف / 2 ] 7 امج انو -2 7 5 ضرالاو تان ىذلاهللا )

 هيلع 8! 0 شرع

 (هنودنم مكلام) دنا ددأب

 دان , ]هللا نود

 5 لع مالكا م آاو هازيرقت هداك 4 52 كي ! » ءلوقو نيالا نا ]أ

 ىف . كلذ ررقو نيملعلا بر ءىه 6 نأ ه.اع تنثر مث هزاجعا ىلا الوا نرسم دا

 هلم 1 0 ودل اراك <ناكلذ فالخ ىلع هيف نولوشامملا كلذنع ترصام بيرلا

 متزواحاذ ى أذ | 1 محبا

 و انلوكف نت او

 ظ هليزتنم دوصقملانيبو هللانم لزأملا قألا هنا تايثاىملا هنع برضامث ةعطقنم مأناف
 « نودتهي مهلعا 8 ةرتفاا لهاا وناكذا# كلبق نم ريذن نه مهاناام اموق رذنتل + لاقف

 011000 ا ىلع ىوتسامث مايا ةتسيف امهنيباموضرالا 1 تاوع-لا قلخ ىذلاهتلاإ# مهايا كراذناب
 (نور دقيالف ًاركت رشي اذا مكلام عيفشالو 0 نم هنودنم م ا 00 فارعالا ف هان سم 7 شرعاا

 ريدن) هللا لن ءاوعذ نوظمال 522 لب عيفشالو ىل ىلو هاوس مكلاموا م 1 عفشيو و 0 دحا هللاءاضر من مذو زءاح

 مكلذخاذاف رصانلل هيزوهتم ميفشلانا ىلع ا طا هف كر سالو 3 ا

 « ضرالا ىلاءاملا نم سمالا رب ديو هللا ظءاوع ه# نو رك ذتنالف أوإ رصانال و ىلو ركل قس لا |

 | ضرالا ىلا اهراثآ ةلذان اهريغو ةكئالماك ةيواعس بابساب ايندلا صا ريد ||

 ادلدلا ضأأ ى ءأ ( سمعاللا

 ( ضرالا ىلا ءامكانه )

 مث) ةعاسبلا موقت 0 ىلا

 هلكسمالا كلذ (هيلاج رعي

 هيف 31 هيلا رياصإ ىأ

 "ا ناك موب ىفإ# ادودوم هداعو تشودنلا كاهيصا 5 4 هنا جرم 0

 ' ريندتلا نيبام ةلاطتسا كلذ ىعل ةاواطتم نامزلا نم ةهر ق 3 نودعتاع كس هنتر

 اموقرذتتل كيرنم 8 نآرقلاىأ # ق قحلا ودلب ل* هسفن ءاقلتنم سو هيلع هللاىلص
 هللاىلص دمع لبق ريذن مني ملةيمأةمأ اوناكب وعلا ىنعي * كابق نم ريذن نم مهانأام

 ع

 ثمل هرادقم تناكم مىف)

 م ( ا واذن هك

 0 ايلا نم )ن ودعت | دحمو ىسع إب تيك ىلا ةرتفلاىق كلذ امنع هللاىذر سابع نءالاقو ماسو هن هلع

 ع ؟ارشااية حت | مايق ا ةمعح مساع مشن "1 لوسر - ”ًايملاذا تاقناف« سو هلع هللا ىلص

 ممنف هديحوتو هللاةفرعع ةحخلا مايق امأو الف لسرلا ةهحنمالا اهلع كرديالىتلا

 2: 1 ندي 6 نود تم مهلعا #9 نامز لكى كلذىلا ةاصوملا لقعلا ةلدأ مهعمنال

 6 مع + مايأ 4: 01 هاك صضرالاو تاوم-ا ١ ىلخ ىذلاهللا ا 3. ايحار

 ىلاعتهإوآ 6# هريسفت م دقن © نور ذتنالف أميفشالو ىلو نم هنود نم م كلام شرعلا ىلع
 تاتا ربج عمىجولالزن,ليقوردقااوءاضعتاالزنيو سمال م ردب#
 000 ناكم وب ىف سمالاب ليربج كميل دعصي ىأ 86 جرعي مثض رالا ىلا املا نم و

 كادوت رام رشا 0 سلال و كا هم نو ودقتاعةنستلا

 هيلا هاوس ُه همم تسع

 ا نال ةهيخلا تام ق

 0 ا اضرب ثيح ىلا

 نارتلا ىف علل

 ليربح ه.لزن(كبرنم)
 فود 1 كاع

 اًشيرق ىنعي(اموة)نأ ر

 (كلبق نم ا

 قلخلا نم (امهنيبا امو ص
 زالاو علا محلا قاد عتق ةلذا خا |نم 7 نود مم مهلع 3 / نع فوغلوسز ممل ا

 اد درا امدلا نيدسنم نودعتامم ةنس فل لأ موب لك لوط ايندلا لوأ مايأن م ) مايأةتس ىف / بئاجعلاو ٠
 ِء / 0 0 0

 نم) كم لعاب (مكلام ١ اءهقاح نأ ف ش رعءلاىل-ع هللا ناكو ) شرعل ا ىلع ىو:سا م )ةمجلا مو اهنف موي رداو :

 | وثم و5 نا رقلا ن وانعم (نورك د الفأ) هللا باذع نم مكلعفشي (عيفشالو 9 مكففط بيرق ند (ىلونم زهتلان قدم ء(هنود

 ناك موب ىف ةكئالملا ىنعيرهماادعصي (هيلاج رعب مث) ةبيصملا وليزتتلاو جولابةكئالملا ثعبس "ندا ىلاءاعسلا محال ريد )
 هع ةفاضالا ىنس نم تاودااني:سنههلوق(5 )اين دلا نينس نه ه(نودعتا رم ا الملا ريغ لءهدوعصرا دقم(هرادقم



 5 . 3 َ د 4 - -7 1 0 م م0.
 ردامو 1 قرظالا وساقلاب لو هنا توملاو ثدغلا تقوب ربحت ىذلا م معلا اماو دعب || هادعام هفرعم ناك

 نان 0-5 آلا هدهالتو سولاسنا اا عام سو هنأ ء هللا ىلص ىلا ن ءواعلا اريخنالاو نادر رع هنأ ىلعا معنوكي ال ل زلدلاب

 هده ٠ نع هلاسو توملا كلم ة هروص هنانعف روصن 0 ا رو بنذكد قو 1_- داع عدا "8 امنع هللا ىضر سابع

 وه هنعءهللا ىذر هع ال اتفه 1 يجو و رهشأ ة ةسمخو تاو ولت سم نور عملا اكويعق ن نيقحا ةع . راشاف هرغ

 بويغلاب ( مدع هتلانا ) هللاالا هي 7١ زظفح اهملعيال 4 نورشعلاوىداحلاءزكلا ") ةسجخلا مواءااءذع ىلا ةراشا
 3 0 22 لا 0 ا اا ا ا ا ا

 نم لحبر رلا_لاقق 2 لد نم لك ر ل ران لعخ ن ناَع عطس ىلع ع توملا كلمنا ىور

 رج دنهلاب ىنقلتو تش ّخ /ارد ىديرت هن ”«لاقف توملا كلملاق اذه

 نوكياعو ناك اع( ريبخ )
 هللاى ضر ىرغهزلا ندعو

: 
 هللإعلا لءحاعاوكدتع وهود:للايدحو رضع هانا ترسعاذاهنمامحخت ه. لأى رظنماودناك | هاروت 3 ىلاعت

 ١ دعباوةلمح للعانادنا ىلع لدي و نيإعلانيب قرفلابرعشفة للا ىنءعءاه ف نالدعالةياردلاو بدحاع اف نافنامتل ةروس

 هيلع الماده بص ملام هريغب فيكف هتبقاعو هبدكنم هءقملا وهام فرعيمل هعسواهيف [ةدمححتا ةروس ]ينس اءأهللاو
 ءايشالا م معلا ناز نتلكىف لك ثين انب 8 . اهثينأت هنوييسةبشو ضرأ ةياب ىرقو» بأ نوثال-؛ىهو ةيم

 نامتلةروسارقنممالسلاوةالصلاهيلع هئعوءاهرهاوظإعي ماهنطاوإ امير ريبخ وف اهلك مي 0

 ركتملا نعىهنوافورمملابل عنمددعب ارسدثع تانسحلا نم ىطعاوت دهام يقلون ماع فرنام#دإن اك 7 ىرمصب ةبآ نو سثعو

 نورشعو عسل ليقوهب 1نواالث ا ةكم ةدحسلا ةزوس .-- ** مح ررلا نجلا هللا مسب وه

 مد 6 را مروا اعل | محاسب 0-١ ةروسلا مس اما يلع(لا)

 0 ليزثتلا نا ىلع 34 باتكلا ليزك 3 هريخ ًادتبف نآرقلاوا ةروسللاعسا لمح نا / ماو ا م 4 00 تو ره
 أ هربخ ادترمؤا فودحعم ادترم ربد ليز ناك فورحلا كب دعت لمح ناو كل 0 ىعك ديس 0 و(ب -
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 ا كالذريبخ نر 0 لحال ىرخ لكرمقلاو نس لاللاق ||

 ةدايعلا ىعشملا قلن ردات نع ٍةااءامشالا هذه ىل ١ ءرداقوم ىدلا كلذىأ 6 قم اوههتلاناب ٍ

 4 ىأ < ىللاوه هتلانأو ف ةداسلاى متساالىأ # لطابلاهنودنم نوعدنامنأو 9
 هالي لع( رابص ن* كلذ ىأ 6# هللا تمني ر خلا ىف ىرجت لب بك تار رطلاى اع ْ 3 تاكا َ َِك أ 1 ا 1 00 1 5 لكل تايآل 5 0 | هلوق # ريبك لكنم ربك أ هنالهناذ ىف 6 ريبكلا ل نسم اءاعسالاو العلا تافصلا هلهتاقص أ
 0 » را ص لكل تاي .الكلذفنا و 0: همئانص بنا ع نم ىأ  هنايآ نم 0 لع هللا ةمعت /

7 
 الا ز ةدحاون فة[ زلعالا 6

 هللا مننم حررلانال خر لاب وأ

 بئاجع ( هتايآ نم مكيدبل )

 1 را | مل ا|قهيردق

 ليللا نوكمف اهنا! ىلع لءالادب ز(راالبل لبوبهللانأ) ”آرقلاق قب ملاك 21 با

 مال 9ك ةرغعسخرابلا نوكف ليللا ىلع راهئلادب نب (ليلا داما ونو) تاعاسعست راهنلاو ةعاسةرمشع 1

 (نولمناع هللا نأو )امه عاةفورءملزانمىفمولعمتقوىلا( ى مسم لوسأ ىلا ىر< لكرمقلاو) سمشلا لاذ( سما رععمو ) تاءاس

 (هنودن:)نودسإ( نوءدءام نأو) قط اوه 0-١ وههللاناي)اورةواوطعتل ةردقل|(كلذريبخ) ثلا وري | نه

 نفسلا (كلفلانا) رب ملا( رتملأ )”*ىش لكربك أ(رييكلا) 'ىث لكلعأ (ىللاوههتلاناو) لطابلاوه (لطابلا) هللانود نه
 0 ل)تركذامت ة(كلذىفن زدت م( هتايا نم مكيربل )هتلاةنع (هللا تمعنب ريحلا ف ىرخن)



 رداع رأس 0 هدعإ رع 0 ةرهش نم 00 اا نأرلو 9 00 نا كتارا 1

 علا و مالقأ راممشالا نأولو 0 ناحل وا ولا ملا .الا ىلع وأ ا ةعيسباد ودعا 0 هاذ راجتالا

 5 5 1 000 كس 4 1 5 5
 هبالةدع هلوق دادملا 0 ىعاىكل دادمر لاو, م رمش نأول كول اان : نأمالكلا ىصتقم ن "أك و مدع : ئرف ,ةوأ 5 ود

 "الا لمحو ةاودلاةلزيع 0 5 -- مظءالار ملا ل قدحح 1 نو 5 رم وق ىداخلاءز ا م اهددأو5 1 دم كل وق

 4 1 0 م 2 . ْ . 2 2 1 ع ١ ادم 5 وى 3 اد همم

 ةرشدرحوتو امالقاراهنالا نوكتبثولو  مالقا ةرشنمضرالاىفام نا ولو ظ | ات“ د 6
 لك سس ؛ طب لا ندعو 0 < |ةعرس هلع ند هدكلو , !|و قداح آلا ل 5

 قت رملانال ديا اهدا دم هةيق بصت ل 1 أدم هيف بصت

 ىلع فاطمالذمدر رو اعدعا او ةاودلادم نمدنأل دع دادملا رك دنع ىنغاف عا 3 كغم هسسإ ؛ادودعم 2

 نايرصيااهيصنو لاح اواولاوافئأتسم هنا ىلع ءادتناللوالاح هدو اهاوممهونا لع | دود ا ومالق |ضرالا
0 

 ع -

 ام وه ءابلاو ءاتلاب هدعو هدمت ”ىرقو هدع ءرسش لعف راعخاوانا مساىلع ا ا كلح تنك وار دك ةعيسإ
 تاطدادملا كليو مالقالا

 ا
 الأ نايرامشالل ةلقلا عجب راثياو دادملا كلذي مالقالا كات اهتكب < هلا تاك تدفن || تاكد

 جرحالا# ميكح « '"ىثءزعتال زن زع هللانا ف ريثكلاب فيك ليلقلاب قيال كلذ ْ تدفنو هناك تدفنامهللا

 اورساوا !سو هيلع هللا ىلص كا ات ا تا هدر هتاجو هلع. || وللقدلوةكدادملاو مالقالا
 رعاهيفوتاروتلا لزئادقو الداتالا اءلانم متيتواامو هلوقنع دول اكئناذأ لعرب رش ققاو | ىبرتاماكلادادمر ملا ناك

 ل هلذشيال ذأ اهثعبو اهقافكألا * ةدحاو سفنك الا مكعبالو كك مكقاحام 4 ل لكيلا تالكدغ::ن أل ةر حلا دفال

ِْ 
ْ 
ْ 
 ا

 ا ل لاق ةساذلا هيردق 8 ةيحاولا هيدارا قلعت لكلا 3 ل كل هبال نا ةع ناش هلوقنأ تعزتلقنافىز

 حورلا نعكنولكسيوةكك تازنال نو رسفألا لاق 6 مالقأ ةرعش نم ضرالا فام نأولو دحأيق لاح هدع ربخلاو
 كناانغلي دجاياولاةودوملا رايح أءانأةنيدملا ىلإ إسوهيلعهتلاىلص هللا لوسررجاهوي آلا | هيك سيلو مقرلا ىهحو
 تينعدقالك مالسلاوةالصل اهءلعلاقف كموقمأ اندنعت 1 اللقالا !علأ نم ميو أامو ل لوَش لاخلاىذ ىلا عحار -

 حتا لم هتلالوسرلاق ىث لك ع اهفةاروتلا انيتوأاناكذاح ١ اهقولتت تدلأ اولاق | تتح كلوقك وها تلق

 كا 06 زتفك اولا هن هن معقتا هبمتاعنااع هللاك انادقول لات هللازعقىه سو | هنشاامو فطصت نقيل

 هللا لزن اف ريثك كريخ عم ليلقإ عمتجم فيكفاريثك | ريخ ىتوأ د قف ةمكخلات وي نمولوقت ا) اهيكح قا|لاوحالا نم كلذ
 آرام 5 ثا ركدفو 7 00 أ 0 هن نك نوكتاتم ] او ب الا هذه أ 00 اعاو فورظلامكح

 نآرقلان زااو هلاَو نورس اقو ةكعوهو وكل وءاوَشو م اص هللالوسر ديرأهنالدر> وتلا لعةرش

 ةرحخ نم د قولؤاىل 1 0 مط دفن نأ كعوبدجحم هىأيامو ايلقتنو رجلا لقت

 هيلا صم و هدب زن ىأ < هدع رخلاو © 9 6-0 لكه دعب ليةوامالقأ ةنياقاعأ مالقأ ْ نه قسال ىت> رشة رش

 هللا تالكتدغن امل هللا مالك هن ن نو 2 قئالخلاو وادادمىأ 0 ةعس هلع نع 00 أ 100 رجمشلا 8

 سفتك الا ركتسب الو كتلخ ام ل ىل ماعت هلوق # 6# ميكحزي زعمتلانا ف اهلقيابنالا عال ١ مك دلو تيردقوالا
 “ىثدشلع ر ا دال ا 0 و نمت ف 1 اك الاىأ « ةدحاو ا تا تارا

 4 كازو ١ (مك2)اىنم دمحم اد 8-55 اهلا اهندتكي مال هنالكن ا ءاتسم نالةرثك عج ىهو ملكلا ىلع
 ةدحاوى ره قا 5 هلآ ( ةدحاو سفنك كألا مب ١ 1 0 هالك رغتتالق 3 هتيكحو ةلعو 5 جارخال

 0" ءافتيإالف م للقلا هلردق ىف ءا ا هنلعلل فدك هلا سف ثعبوأ

 ابن تريصامد ا نش (هدعب نم 9 ددلا أد.طعي (هدعر ىلا او) امالقأ ىرتأ مالق ارش نم ضرالا قامذ أراو)هلاعقق

 "تالا ودكلم هَ زر 9 . رع مللا نأ ر هتلاريبدت لاشو هللا ءومتلا م هلاك ( هللا تالك تدفنام ) هللازعو هللا مذ داك امك ةكقاذ أدب

 )ع دحاو سفنك الا) كشعب ءذأ تال لج ذأ هبا ىلع (22 )نان وءحأ ىف( ميكح)



 5 00 يبا ا 0 :

 كو 30 لمعياع ايف 3 0 ل ضيو ةكارذل 6 لكون تا رألاو ك ا عنداذا 1 د>رلا ىلا عاتلا وسب 11 نبأ ١

 هازأن ه لاح لكوتلالاخ لثم قثوالا ثينأت ( قثولا ) ”ئىدلاةقاررام ىه ( وردا ) فانوس ( كلل
 ةر 0 هللاىلاو) هعاطقنا نومأَم نيتم لي> نمةو نع قثواب كاسقسا نابدسفنا طاتحاف قهاش نم ىلد ا

 نقر فك كعنرتأل أ نر نم منان كنزحم نرخ (ةرفكك نرخ داف ) تكور ملط( رتكومو يل ا
 دبدش (ظلغب ادع ىلا ( نامةلةروس و ممكن (مه ا - 6 مع مهام دب (اليلق)انامز( مهعتم) هب 1 يي ىلعممب لعفيفهدابع رودص فام هيمن نا (رودصلات اذ ميلعهللانا )مهلا اعأ ىلع مهيقاعتف (اواعاع مميننف مهعج صانيلا) رفكا 1

 سس سس
4 
 كدا مهماز لا كباس

 ار راضاماا رهتاهدا و ْ
 5 3 كا 9 هلع ٌى نسع وهو 2 صالخالا ىعم ن .ىصالق م اللاب ىدع ثردحو ديد_كنلاب

 نع ةعاطااب لغتشملا لكو:إل ل. ثءوهودهد قاعت ام قد هدا 1 قثو هلاَدوَر ءااكسةسادقنط 1

 دج نع ( ىنغلاوههتلانا

 ١ 6 رومالاةيقاعمللاىلاو غدنم ىلدتملا لبا ىسعقثواب كس لح قهاش قرتينا دارا

0 1 

 ا ظ

 قومسملا(درطلا) ن دماحلا | كر اناا رك د الو هيلا ءايشالا عي راج أ 3 رودال 5 0 هللا ىلاو 3 تاباغلاو ْ

 ا 1

 م نئاو 8 #2 0 "لاف را اناا ىلا 6 لف :ءاغب ادع ملا وف مهدرلو مُمكن ىأ : ره 1 طضن مث ْ :

 را دب ىو ن نوب :زلا ىلا عان 002 تاع م هيلع هر اع اةا وديلا عا ضو

 نرفراعتسم ظالتلاو ىشثلاىلا

 ةدكلادارملاوةظءلغلاءارحالا

 نئلو) بدعءملا ءلقثلاو

 تاوعسلا قلخ م ينلأس |

 لق هللاناوةل ضرالاو

 ىلع مهلمازلا ( هللدحلا
 قاخ ىذلا ناب مهرارقا مث ل9 ليلق مودياسىلا ةبسنااب لوز امزاف البلقان امو 6 الداقرهعتع ولع ره 6 هي لءاقمود ة.سنلا لوز امزاذ الباق | الءلقاعتع ف ةلءلق رهعت اذخاأ
 طغضاا قارحالاىلا مضنوا لالغلا مارحالا لقث مهلع لقثي# ظياغ بادعىلامهرطضن

 زال ليادلا حوضول  هتلاناوقل ضرالاو تاوعسلا قاخ نه مهتاأس ناو 9

 0 !ء © هللد_الق 9 هناعذا ىلا اورطضا ثيح هريغ ىلا قلخلا دانسانم

 | كلذزا * نوال مهرثك الب 8 ممدقتم :نالطي خسوناع ارتعإلا لا 07
 وه هللازإ 9: هريغ امش ةدابلا قوسلال *# ضرالاو تاومتلاىفام هلل 9 معزي

 1 دمج مناودملل قوعسملا 7 درا 0 نيدماخلا دج نع * ىلا

 هتلاوهضرالاوت اولا
5 03 

 ه]نوكي نأ بحد اوهددو 0

 هعمدم ال نأوركشلاودجلا

 ِِء 3 .٠

 ال مهراك ألب )لاق متءريغ

 ا قاع الضف هيلع زاعث « رودصلات اذن ' مياع هللا 0026 و هلالهالاب ١ واعاع

 مهخز 0 كالذ نأ 0

 هلل)اومنت 2 ملفيلع وب اذ او

 ضرالاو تاوملا | ىفام

 | منت #9 نيرادلا ىف ## مهعج مانيلا 8 ضرفتسع سيلو هنزحانم كنزالف "ىرقو.

 ارملا ىلعأىل ا هيدسإ قارب ودعاطقن اى امال وهدهعفاالىد# قثوالادهعلاب مصتعا

 رس قاع اذهنا : 1 |

00 
 هاد (كادق)

 هللاالا هلاالب ( ةورعااب ) '
 عل الإ رومالا .بقاوغ 3 0 ,ومال ايقاع هللا كاو ) نسم 15 اج وا اهلماصفتاالىتلاةقرثولا( قثولا) '

 توما دعب ( مهءح سان, )رف 1 ا مك اي( كنزحالف) .هريغنموأ شير قنم هلل( رفكنمو) لعن وتوعىتلا

 مهشيعت (مهمتغ)ر معلاو ريألا ءرم بولقلاو اغا رودصااتا نمان) مهر ,مكقامدلا ف )0 ولعاع) هربت( م م 3(

 | ةرخآلاو امندلاىف كرضبال هناذ # هرقك كن زالف رفك نمو قه هيلارئاص لكلاذا

 ع 3 قولا ةورع هاي ك_ ل ةسادقف 0 هلعؤفئىأ ١ © نسكخو وهو 0: ءسعادبلا ضوغنو

 لاق هود < ملن 0 و نيد معو رم ةيلع 0 ىا 43 روس متلعهللان نأ اولعاع 1 ل مه«ح سعانيلا ردك

 مهلاجآ ءا 0 ىلأايندلا ميني . , اوءتعنل جا مهلهمت ىأ 2 الق ماهيعتع ا ىلاءتهلوت # رسب العو

 قامهتل نولخال '.هرثك لب هتلدلا لق هللا ناوقل ضرالاو تاؤمحلا قاخ نممهلأس

 ىلاعت هلو 0 | هريسفت مدقن# دخلا ىئغلاوه هللا ناضرالاو ت تاوعلا
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 دعا( ملأ 117) نوادسبارل ديدع ( ظيط باذعملا ) طن لاو حريص ( ىهرلست اس ز
 (نواعنال) ملك م ءرثكأل , ) ءوركشافهتنركشلا(متيدجلا لذ هللا)ام ا افك (ناوقياضرالاو تاوم-لاقلخنم)
 دوع .ىل | نلت هةلخ نع ء(ىنءلاوههتلاناضرالاو) قا نم م تاوم“لاىف امدنل )همم نوركشيالوهتلاديحوت



 ىنعي ( ضرالاىفامو ) كاذريغو باحم-لاو موهعلاورمقلاو س مثلا نمي( تاوعسلا ىفام مكل رع هللا نأ او رتملأ) هدي>وت

 مهريغدتمعن صفحو لهسو ورعوبأو ىندم ( همعنركلع) متأو ( غبسأو ) كلذريغو باودلاونداءملاورامنالاوراحملا
 ناسللاو ممسلاو رصبلا ةرهاظلا لبق مثليادبالا !هيالام(ةنطابو) ةدهاشملاب(ةرهاظ)ناسحالا هددصق عفن لك ةمعنلاو

٠ 
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 ئ ىلع ىلدىهلا مااا هيلع ىعءوم ءاعد ىق قى كذدرغأ امو مهغلاو ل !ًءولار باقلا ةنطا 0 رهاظااحراو+ا راسو

 اياطعلا لو قلخلاو قلخلاو عئارذلا مفيهضتو وع اًرشلا فيقع 1 و سفنلا مع ىتمعت ىنح الاقف كدابع ىلعكت مقل نأ

 كقلخ ٠ نهىوسامةرهاظلا سايعنبا ع ؟ زهفح ناقو ب لاهو هلا بعل اطاءزجلا) قلخلال اوقواال !!فرصو

 هك ضرالا ىفامو ف 020000 ناب #4 تاوعسلا فام ركل رس هللا نا اورتملا» : وعنم ريسامهبطانلاو ا ل ا حا 2-76 0
 ا انلأ' م
 عود # ةنطابو ةر عالج د عل مكيلع تيس اوه طسوريغوا 1 وهن عافشالان م مركتكم نأب 6 ند نس نمو)

 ءرثو ٠ ةحنافلا ىف اهاسصغنتو ا جربت م دقو هنوف رءئالاموهنوعر ا ةلوقعمو الو ىدهال و اع ريغب هللا ىف

 5 0| 2 - .٠

 مقا ًارقوءرقصو صك فاقلاوا ءاذناوا يذلا عم مقج انيس لك ىف راح وهو لاد.الاب غبصأو 20 مك

 هنافصو هديح ون ىف 4ك هللا ىف لداحي نم سانلا نموؤ#ةفاضالاو مجاب همعن صفحو و رعوباو هي
 هللاهإ زنا رينم باتك الو لوسر ملا عجا ر## ىدهالو ف ليا د نمدافتسم ِِى لعريغب 8# لز اماوعبا مهل ليقاذاو)

0 : 
 وهو نءابآهيلعان دج وام عبتن لباولاقهتلا لزناام اوعبتامهل ليقاذاوظلاقاك ديلقتلاب لب || جدام عيش لب اواقهللا
 ا ناط.ثكلاناكولوإان ءانآ هلع
 ذا . 5 520- ريع مسأ | بن ع 3 مهل ريمضلا نوكينا لتي © مهوعدب ناطرشلا ناكولوا ول لوصالا ىف ديلقتلا نم جرصص عنه ا 1 2 8
 واباو>و كارشالاوا ديلقتلا نم هيلا لوؤؤبام ىلا##« ريعسلا بادعملا و اهنا الو 7 . ' , 1 -

 هي هللاىلا ههجو ابينمو # بيحتتلاو راكنالل ماهفتسالاو هوعتاللثم فوذحم || 0 1 9
 اة ا 0 ل

 متأىأ © غبسأو ضرالاىفامو تاوملا فام كل رس هللانأ اورتملا لجو عدلوق # | معايا ناطيسشلا هاند
 ةنطابلاونآ رقلاو مال الاةرهاظلاةمعنلا سابع نبا لاق# ةنطاب و :رهاظ هءعن مكيلع 8لك اأو ةلبألا اع هالات د1( لا ا نا اح سا 0

 ةروصا!نسحوءاضعالاةيوس:هرهاظلا لقوةمققنلاب ركل علم! و بونذلا نم مكيلعرتسام

 ةرهاظلا لذو قالا ن سح ةنطابلاو قزرلا ةرهاظلال قو باقلايداقتعالا ةنطابلاو

 ءادعالا ىلع رصنلاو مال_سالاروهظ ةرهاظلال قو ةعافشلاةنطابلاو م اا فل[ فمع

 سانلان هو ه8 هتيم ةنطابلاو لوسرلاعابتا ةرهاظلاليقو ةكئالملابدادمالا ةنطابلاو

 ههحو !-:نمو)باذعلا
 ىو ىلابانه ىدع( هللاىلا

 ههحو لج هنامالل ا عم ءانعف

 2 3 هللاماس ءسفنو هناذ وهو

 فلخ نبةيمآو فلخ نيىبأو ثرحلانبرضالاىفتزن © لع ريغب هللاىف لداحتنم | ىلإ عم هانعمو هلاصلاخىأ
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 ةدابواب كن ا لاو كالذ ريغو هاملاو راطءالاو راقلاو ت ايتلانم ةنطابو كا ريناندلاو مهاردلاو

 ةحالو(ىدعالو) رعالب (لعريغب) هللا نيد ىف مصاخم (هللا ىف لدا نم م ) ثرانيرضنوهو (سانلانمو) امنع كظفحام

 هيفاع اواعاوهؤرقانآر آلان ه هبس' ىلع (هللالزنأ ام اوعبنا)ةكمرافكل ( مهلليقاذاو ) لوشاع نيم ( رينهباتك الو )
 ىلا(ريعسلا ب اذع ىلا) .هءابآ وءدب ( مهوعدب ناط.ثلاناكولوأ ) ةنسلاو نيدلا نم 06 هيلع اندجوام عينت لب اولاق )

 هللهل_عو هنيد صاخب نم (هللاىلاههجو اسي نمو) ,منودتقب مهفريعسلا باذعهي باوك رششلاورفكلا



 واملا نيبطسوتلا دصقلا (دصقاو)الواطت هبقانم ددعي نم ( روف ) ربكتم ( لات لكبح ال هللانا ) رشالاو حرملا

 هيلع لاقراط_كلا بوثو بئتالونيتوا-قملابيبد بدنال نييشءنيب ايش نوكيىتحدبفلدعاىأ ( كيشهىف )ريصقتل او
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 ناكل ةز>و ورعواو عفان ارو «ههتعات ىوايقريملا ىرت»ي ءادوهو رعصلان م

 قشكالو # ءالاعو هالعاو هالعلثم دحاو ليكلاو رعصتالو ”“ىرقو« ىعاصتالو
 حرملا لجالوا احم حرموا لاملا مقوم مقو ردصم احرف ىا *# احم ضرالا

 وهو روخفلا ريخأتو ىهنلل ةلع # روف لاتخع لك بحال هللازا 8 رطبلا وهو
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 ل.قوراهاالا حبست“ ىش لكحايصلاقةب آلاذهىف ىروثلا نءورانلا له توصامهو قيهش
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 ىف ت وصلا مفر نا ىلع
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 عقأ لوق (تاوصالار كت أن ا)اطيلس .كتالو كتوص ضفخاو (كتوصنم ضضخغاو )اهيفعضاوت ( كيشمىدصقاو )
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 د راس 2 ةعنام نامتل اهلاق ةطوخأ ةملكلا دعوا ليقاه ربك واه عم ءانغلالا ةطاخألا

 ىلعربصاو ركتملانع هلاو فورعملاب سعأو ةدلصلا أ ىنباي ف تاف امتيظعو امديه نم |
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 هتلاركش دقق سما تاولصلا ىبصنمةنييعنب!نعو ادرفم مظعاا اهقحاريكذت ةليوطلا ةدملا هذههلاصفو هلج ىف قاشملان*
 ىلع كادفاحْناو ) ىلع كباسحو ىلا كريصم ىأ ( ريصملاىلا) اههركشدقف سلا تا واصلا رابدأ ىف ندلاودال اعدنمهو
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 ناو كرفكو كركش ىلع كبساحاف *«ريصملا ىلا كابا مث كلذ دعب لاق مث كما مث كما مث

 علا ىفنبدارا لبق واما ديلقت كا رشالاهقاقماب معدي كل سيلامىبكرمشتن ا ىلعكادهاح
 هيضترب افورءماباع #4 اذور عم اين ا 9 كلذوف «« امعطتالف وه هفندي

 ديحوتلاب 6# ىلابانا نم ليبس وف نيدلاف 4 عيتاوإ# مركلا هيضتقبو عرشلا
 هي نواعت منك اع مكتبي اذ ولف امهعج ىع و كعح سم كح ل مث ةعاطلا ىف صالخالا و

 ةمصو ف.ءاضتىناةضرتم نامآلا وام رك ىلع اميزاج او كناع اىلع كن زاحا ناب

 ن.دلاولاركّد ودب ىصوام لثانيصودقو لاق هن أكل رشلا نعىهنلان م اهنفامل اديك اتنامقل
 نا زوجلال ةعاطلاو مظعتلا قاقع-|ىف ىرابلاوات اصماعم امهناف كلذوف ةغلابملا
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 ناسحالاوا ةءاسالا نم ةلصخانا ىا # لدرخ نم ةبح لاقثم كننا اهنا ناي ©

 قيم ارا وح ولاوخوترعالا ير ةدوش دلو 1108

 ةصتخعامهممعن نا ىنعي ريصملا ىلا لاقف قرفمث كردلاواو ىلركشا لاقف امهنيب ر تلا عع
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 ءانأ يسأ يحبها "كلذو نابع هلا قيدضلا زكا نا ىلا بانل دراما
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 لعام ناجح او' كاع ىلع
 ضراعا"دقإوا انهرذك

 ليي_سىلع نيت . الا نيت 3

 ىفامل ادك أَن دارطتسالا
 لانه ناكمقل ةيبصو
 ءاتيضوانا ىعي كرسشلا نع

 النأ هان عأو هيدلاوب

 أَو كرشلاف ا رهعرطإ

 معقل دهملا لك ادهح

 لاثم كننا اماىتاي )

 مف رلاب ) لدر> ند ةيح

 ةصقلل ريعصلاو قدح م

 0111 فم( ريصملالا)

 ) كادهاحناو )كندلا و

 رادار او دلاسمأ

 هنكل سيلام ىب كرششتنأ
 نمليدس ممئاو)ناس> الاوربلاب(اذ و رعءامدلا ىفامهم>اصو ) كرشا !ىف(امهعطتالف) برش نيل هنارع هب كلو يي رشا 1ع

 (نولمعت متتكاع) ربخأ مكتب اف) كو اء سمو( ركعج سع ىلا من )مالسلا هلع د وهو ىءاط ىلاوىلا لبق نم ند( ىلا تانأ

 لدرخ نم ) ةمحنزو(ةبح لاقثمكننا)قزرلا لاش و ةنسحلا ىنمي(امناىئاي ) نامقلمالكملا مح رمثريشلاو ريخخا نم
 هب



 5 تدمع ىرت الن ادننملا لاقو همعنبهللا ىصعتالنأ ركشلا ىطةسلاىرسلا لاتو هتبحصوهترشاعمو هلعفوهلوقىفامكح

 ةعاطلا ناكرالا ركشو دجْلا ناسالا ركشو ةفرعملا باقلا ركشْنا لصاحلاو ركشلان ع زمملاب رارقالا وهل بقوهمتن ىف

 اردك نهو)دمز ءملا ديربوهأ هياادوعت 2: نال ( هلا 5 اءاذ 0 ندهو سٍ لكلا لوق ليلد لكلا ىف 1 زملا ةيؤرو

 ' ١١ 2 لاف ذارك داو أ ( داو )دخأ دمحم ناو دمحت ناب قيتخ ( دج ) ركتلاىلا متر يغ هان اف ) ةمعنلا

 لك فب صقح ىباي كم ناك اكسالاب هه ٠ زح ( ىتاب ةظعب ( ورا و تالا ) وهواركعاوأ معنا (. هنبال

 هللاب كرمشتال ) نآرقلا
 (ميظع يظل كرشلانا

 ةممنال منيب ةيوست هنأ

 نمو هاهدب نم قاقحم قهعساوةمعنلاماودوهواماا لي اع ةئعشل نال# هسفنلر كش اع انرأ 9 . ندواإل# امد ا

 هدمح قطن دو وا دمحت ملناودلاب قيق> ه« ديج- و ركشلا ىلا جاتعال# ىنغهللاناذرفك
 هظعب وهو 00 ناناموا مكشاوا عنا ه# هنمال ن ء.اهل لاقذاو ف ل ا١اذخا ناسلب هناق واخت عمج |

 ةالصلا ها قابل هو ءاما أن ناكساب هللاي كك زمثت ال ىنباي ريثك ناار هود و

 ١ ردو* ريخالا ُّى هدم ىزنل او ءاباا حب كن نا اها ىنبايؤوامهعق ن عقد وءأ لإ ناك ن

 مساىت> هنلزب لف ارفاك ناك ليف « هلابك رسشتال ع ءايلا رس 5 الثا ىف نوقا_لا ْ

 ١ ةياوت هنال © ميظع يظا ك رمثلا نا »ل اه-قهّللاب لءح 0 ا

 ا هيانهو هما هتاج هيدلاوب ناسن الا انيصوو# 2 ةمعأال نمو هنمالا ةمعلال نو نسب '

 ' لازت ال اهناذ فعض قوف افعض فءضتىا# نهوىلع انهو نهتوا نهوتاذ |

 هلةمعنال نمو هنم ىهوالا

 ناحل ائنصوو ١ ةلثأ

 انهو دم هتلج هيدلاوب

 نم هتلجىأ ( نهو ىلع
 52 نهو ىلع انهو

 أ بستم قون ال

 فعاضتنو اهفعض دازتي

 مظع وأ دادزااط لخانآل

 انهو ةادش .تكداملا

 ىأ ( نيماعىف هلاصفو )
 ماع عاضرلا نع هماطفق

 ليكشلا نأ ) نيماع

 انيصواريسفنوه(كيدلاولو

 ركشبو انركشب هانيصوىأ
 انهودمأ هتلجهلوةوهدلاو

 نيماعف هلاصفو نهوىلع
 رسفملاو رسفملا نيب ضارتعا
 ركذ نيدلاولاب ىصواملهنال

 هئاعتو مالا هدناكتام

 هع (ر 1132 197
 اذ )ةعاطلاو دمحوتلاب

 | نهووانهو نهي نهو لاقي كن رحملاب ىر ,ةوهلاحلا عضوه ىفةلخاو اننهقمد تءاضتم
 ١ ةدملاكل:ىف هعضرتتناكو نيماع ءاضقناىف هماطفو © نيماعفهلاصفو ب انهو نهوب |

 © كن دلاولو ىلر كش انا أ ن نالوح عاضر را ءدم ىصقا ناىلع لبلد هيفو هلصؤو ”ىرقو |

 ىأ © هسفنل 1 و #9 هيلع ركشلاو هيلمتلا ءاانم دارملازال كلذو |
 © ىغهللاز راف كه رفك لاب دوعي هلل 3 نمو قي دنار فك كلدكو كلذ عمغن دوعإ هيلع

 ١-0 تنحل نو دمحن ناب ى.ةحوه ىا # دج ف نيركاشلا ركن دع لا جاتحم ريغىأ

 | كي هظعوعو 9 م <2عأ ل ليقو معن ًادععا لبق # هنا ن نامقل لاقذاو © ىلاعت هلوق #

 ! انين [دقل و هلوقق هريغا الم هسفنىف الماك نوكين أ ناسنالا بتاع ىلعأ نال كلذو

 ةراشا هظميوعو هنبال نامتل ناقذاو هلوقو ل 2 رار ني وا قكلا كا
 رشلانم عنملاوهو معالاب هظعوفأدو هنباوهو هيلا برقالاب ًاديوهريغا ليمكتلالا
 نيب وةدابعلا ق2 نمنيبةيوستلان دال ميظءو لفل كرسشلان ,اهتباب كرسشتال ىجاي ف هإوتوهو

 ناسن الا انيصوو ل و نعد وةة#اعءض وم ريع ىف ةدابعاا عضو هنال مظع اظاهقع نال نم

 تلجاذا ع نانا لصسو ةدشدعب عجدش نسمام ايعنب ١لاق 1 نهو قى ءعاتهودم هتلج هن و -.اجاذا أ اق اان ه نهولعانهودمأ تلج هندلا

 ا وااو فص قلطلاو تنص ل1 نال كلذو .ةقشملاو متلو تضاااع ءاع ىلاوت

 اوال 0 نأ نيتنسوف هماطفىأ 3 سماع قى هلا اصقو له فءضةعاضرلاو ٌ
 ا
 ا ا 1 تدع ب نصر جد صوتا عجم عسل عارم تطالب ل انك حسب ١-17 مصب ع رع ملل دز هول جب حج رو جبسم 7 تيرروحم سو مو حم مو مح

 »١! (هنالنامت' لاةذاو)هلاءف ىف (ديج-) ءركش نع (ىنغهللا ذل ا ؟نمو)باوثلا(هسفنل)ةعاطلاودمح وتلاب( ركشيي

 ع هتبوقع مظع بن ذإ ( مظعإلف ظل ) هللاب ( كرمشلا زا هتلاب ل رسشتال جاي )ريك ابءسعأيو رمش | نعمابي :(هظعيوهو ) مالس

 ه ىلعةدشو فض ىلع اقع (نهوىلءانهو ) امطب ىف (دمأدتلج) امهيارب (هيدلاوب) صاقوبأنبدعس (ناسنالاانيصوو)
 وتلا ( ىلركشانا ) نيتتسىف (نيماعف) هماطف ( هلاصفو ) الع دشأ ناكابنطب ىف دلولا ريك الك ةقشم ىلع ةقشمو

 64 ةسرتلاب(ك. دلاولو)ةعاطلاو



 قوراو هتاصباذهءريخو ءادتسالاب عفت ع ار 002 بصت اذامو كرا هما رد

 مهيلع لد ل يا دلإ ىلا مهتبكمت ن ع بارضا 6 نيبم لال ضيف 0 نوملاظلا لب 00 هنع قاعد

 مهنا لع ء ةلالدلل روضم لا 6-5 رهاظا| عضوو رظان ىلع قحيال ىذلالالضلاب

 دالوان م ءاروعاب نب نامقلىب_هي «ةيكحلا نامقل افيتآدقاو » مهكارشاب نوملاظ
 قش 00 كيم دخاو دواد كرداىّتحةنس ما!شاءوهتااخوا 1 تحانب رز

 لاوكتسا ءازعلا فرعىف دع كلو | اس نكيملو ايذ> ناك هدا ىلع روها وهثعبم لي

 ةلضافلالاهفالا ىلع ةماتلا ةكلملا باستكاو ةيرظنلا مولعلا سايتقاب ةمناسنالا سفنلا

 اهنع هلأسإف : عردلا ارسال ناكو اروهش دواد ىو هنأ ةتركخب للءأو اهتقاط ردق ىلع

 حدي ناب سا هناو ةقءص قءصفدفدواد ركفتف ىريغىدب ىف تدعصا لاقف تعد | فيك امو

 نيتفضم ثبخاب ىنأي نايدسعا مايا دعب مثبلقل او ناسالابىتاف اهنه نيتغضم بيطابىتًايوةاش

 *ىشبرطا انه لاقف كلذنءدلأسف اضيا امهب ىتأفاهنم |

 نم دكملا اتبا ناذ ركشاىاوا ركشانال6# هتلركشانا ف |

 ن.نامقل وه لبق#ةمكحلا نامل انينآ دقل و لف ل> و نعداوق# نييملالض ىف نوملاظلا لب إ# |

 هنال قوهتااخ نا ناكل ءةو بو: أت خ أن. اناكليقورزآوهو خراتن ب روحاننءاءاروعاب |

 ناك هنا لعءالعلا قفتاو لارا ىفابضاق ناك هلال نقو دوادكردأحةنس فلآ شاع
 ةيكحلا راتخاؤةيكحلاو ةودثلانيب ريخ لاقو ايبن ناك لاق دناف ةمركعالا ابن نكيملوايكح |
 ضرالاىف ةفيلخ كلمحن نأ كلل_ه ناملاي ىدونف للا فصنامتان ناكدنا ىورو |
 ناو ءالبلا لبقأ مو ةيفاعلا تابقىبر ىتريخنا لاقف توصلا باحاف سانلانيب كحق |

 ةكئالملا تلاقف ىنمصعو ىتناعأ كلذىب لءفنا هللانا رعأىناو ةعاطو اممسف ىلع مزع ا
 ناكم لكم لظلا هاشغي اهردك و لزاما دعا 7 اتا لا ناملاب مها ربال توصب |

 اعيتانلا ف نك مو ةحدللا قرزاظ قس ىررطلا اطل ناو يمنا ئزطاف لدعد

 ةرخآلاب ص, ملو ايندلا هنتفت ةرخ آلاىلع اندلارت# نمو افرش نوكينأن م ريخاللذ
 دوادىدون مث اهب ماكتبوهو هبتتاف ةمكملا ىطعاؤةمون مانفهقطنم نسح نمةكّتالملا تبعف
 ناكر هن :ءدتلاوةميأ كلذ لك ةصربغ ةئ.طاغا ىف ىوهفناء طز ئاامطرتشب ملواهلبقفهدعب

 ىعار ناكليقو اطاخ نيلقوأراجامرتا عناق ناكل اكو دنس واذ
 مفلاق ىلب لاق ىعارلا انالف

 اثخاذا ”ىث ثبخاو اباط اذا

 لوقلا

- 
 1 لاَ يكمل ماكت وهو ل.>حر ه.ةلهنانئورف مَع ةييم هيما

 دوسأادبع ناكليقو ىنينميالام كرتو ةنامالا هادأو ثيدحلا قدصبلاق تفلبام تغلب

 رم ىلوم ا حابدنب لالا ناذودلا ريد لْكفَو نيمدقلا دسم نيتفشلا ميظع

 يال هب لمعلاو 5 ىلا لو مهفلاو لقعلاو ةمكطا وأ مهعبار ىثاحملاو نامقلو

 +1 لقو رومالاىف ةباصالاو ةفرعملا ةمكحلا لبقو امهعم< ىتح كح لجرلا ْ
 ٍ ««هتلركشا نأ 9 هلوقو ؛ © رصبملا كرديف رصبلا روثاك هروشب باقلاىف هللاهلمحي * ىث |

 ا هلاك دوادناوهلعافليلقو رك حج توحكلإ لاةفتنا ب رحلا سوبل معن لاقواهسيل اهعأ اف
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1 

 أ

0 

28 ْ 

 ا نامقلةروس م مهتيكس نع برص 4 68 رح (نيم لال ىف نولاظلا لن

ْ 
 ا
 ا
 ا
 ١

 ا

 ا
 ا
1 
 ا

 ا
 ا ا

 طروتلاب مهيلع ل يحستل | ىلا
 لالض هذعب شل لالّضىف
 (ةيكلا نامقل انين آدقاو)

 ءاروءابنن نامتلوهو

 قاع ناو بو أت أنا
 زرآ دالوأن م ناكلقو

 كردأو يكس ا شات

 دخ 1 مالسلا هيلع دواد

 لبق تب ناكو مهلا هنم

 مالسلا هيلع دواد ثعبم
 هل ليةفىوتفلا عطق ككل

 تفك اذا ىنتكت الأ لاقف

 هيك ديلا
 لسقو ايعار لقو اراخي
 لسارسا ىف اضاق ناك

 ناك ىعشلاو ةهركعلاقو

 ناكدنا ىلع دوهأو ا اس

 ري لقوا دن كيل وايكح

 راتحاذ . :لا نيب ا

 لوقلاىةبا صالأ ىهوةيكلا

 فاالذلت ليقو لمتلاو |

 ناوى : فاأ هلدلتو ى
 ةرسفم ( هلل ركشا نأ ) ق

 نإل هلا ركشا ىأ ىئمملاو

 لوقلا ىنممىف ةمكحلا ءاتبا
 ناىلدع ىلاعت هللا همدقو

 حلا

 ا لد اوه ىفللا
 ءلاو لكع ءاصالا ا

 ثيح هلركشلاو 0 او

 ثلا هيلا ءاتبا رسسف

 نوكيال لقو ركشلا ىلع

 نوكي ىح ايكح ”نلحرلا]

 0 وملاظلالب) ناثوالا ىنعي

 (نيبملالضىف ) نوكرسثملا |
 ) انين آدقلو) نيب أط + ىف

 ةعاطلاوديحوتلاب (هللركشانأ) لءفلاولوقاا ةباصاو .هفلاو علا (ةيكلنامقل)انيطعأ



 1 ريضضلانم لاح (اهف نيدلاخ ) نال هيلع فقوالو ( معنلا تانج مهل تالاصلا اواعو اونمأ نيذلاذا

 انحهللامهدعو ىنمهىف ميعنلاتانج مهلذا هريغادك ٌومىناثلاو هسفنادكؤهلوالا نا دكؤم ناردصم ( اقحهتلادعو )

 ىذلا (زيزءلاوهو) معنا |تانج مهل امهدكؤئمودعولا ىنمم هيدكاف تايثلاىنمهىلع لدب اقحودءولا ىنمم دكاذ ميعنلا
 هاعمج ( دعريغب تاومسلا قلخ) مقملا معتلاب,ءايلوأ بيثيف لعشب اي( ميكحلا )نيهملا باذعلابءءادعأ نيببف "ىش هيلغيال
 ريع اها ميؤرب 5[ هم زي> داهشتساوهو 4 نورشءلاو ىداحلاءزلا ١) تاومسأل ريهصلا ( امنورت )

 دعربغب هلوق ىلعةدومعم

 ةاراب] فلافل لوشاع

 الو ارا حعرالو فاس

 اهمال با عالا نه اها لع

 رخلا لعق 2 ةفلاتم

 تانج مهلتاحلاصلا اولعو اونمأ نيذلانا لف ركهتلا ىلع ءراشبلال ذو هينذاىف عفان

 نموا مهلىف ريمتلا نملاح *#اهيفني دلاخ 9« ةغلابملل سكمف بانج ' جدن مهل ىا 4 ميعنلا
 ةلسقتل لوألا نادك ٌدهزاردصم هياق>هللاد_ءوو# ماللا هن قاعتام لماعااو تان

 هيلغيال ىذلا #« زيزءااوهو اةحدعو لكس بلو دعوت انح مهلهلوقنال ةردا اثنا

 قلخ هتك هيعدت_تامالا لعش ال ىذلا © مكط اف هديع ووهدعوزاحنا نءدعنمف'ىش

 الابج# ىساو رض رالاىف تااوؤ# دعرلا ىف قيسدقو فانئتسا# اهنورتدعريغب تاوعدلا

 اهعاضواواه زايحلدرت ىضتةناهئا زجاةطاسب ناذ ركب ليغ نا ةهارك# مكبدع نافع اوش

 ثبو 9 نينيعم عضوو زيحم همزاول نم ”ىثلوا هتاذلاهنم لكص اصتخلا عانتمال |! !- 2 اسما ىهو ىرتال
 لكن يك ميرك جوز لك نماهيف انتين افءام ءا_عسلا ند انلزناو ةباد كرم اهف ؛ ضرالا ىف قلاو ) هنردش

 ام“ ل
 0 .٠ ع 5 0 5 1 1

 ىلا هتمحو ةردقلا لاك ىه قلاده زعىلع كلدب لدختما 6و ةعقنملا ريثكف نص

 ع
 دعريعب ىأ نزعل ةوكص

 دمعب اهدع هنا قع 3

 تباوث الا-,ج ( ىساور
 قرر ا ةاحاذع و لزق اه زر رتو دك ولا ةدعات ه دهمو ذبلا لك ىحي [برطسالت (عا ١

 5-5 8 . 2 2 . . . 9 30 6 ل َ 2. 0

 ىد مكستهلا قلخ ذاك هقول ركذ ىدلا اد_ه 7 هنود نم نيدلا َىدَح اذام 0 ثبو) مكب

 ١ نم انازنأو ةياد لكنم
 هللا مهدع و ىنعي## اقح هللا دعو اف نم دلاخ ميعنلا تانج مهل تالاصلا اواعواونمأ نيذلانا |

 تاوع-لا قاخ قه ىلاعتهل وق ع :# مكحلازيزءلاوهو 2 داعيملافاخال وهواق>ادعو كلذ ا لكنم 1 ١

 ىهون.رسفملالوةوهو ةيوتسم ةفحك ةطوسبم تقلخ ءاىسلانا لق © دع ريغب ا (ميرك) فص ( جوز

 رداقةردقنالا كلذ سبل ضعب نود هضمي ىف ءامسلا نوكو هلةيابنال ءاضفلاو ءاضفلاىف ] ىلا ةراشا ( اذه ) نسح
 نم لاوزلا اهسنع ”ىشناهل سدلىأ 4 اهنؤرت © دعريتب هلوش ةراشالا هيلاؤ رات (هللا قاخ) هناقولذع نمركذام

 اذام ىوراق )هقول غأ

 ىنعب( هنود ند ىذلا قلخ

 ناهجحو اهمنورت هلوقىفو ىلاعت هللاةردشالا كلذ سيلو لوزتال ةّتانىهواهعضوم
 هحولا دمع ريغب كلذك انورت متأو لويعل ىهث سيل ىأ تاوعحاا عجارهنا اهدحا

 هدنه نان ركل سلا ]|

 هللادقاخام ةيظعلا ءاشالا

 تجول هتقلخام قوراف

 #« كبدي نأ ىماور ضرالا ىف قلوة سم دعريغب ءانعمودمعلا ىلا عجاردنا ىناثلا
 اهيف نونكسيىأ 6 ةباد لك نم ف ضرالا ىف ىأ «ا-مفثبو قف مكب كرحن الثل ىأ
 لك نءاجفانتبم اف هلضفو هدابعىلع هللا ماعن !نموهورطملا مي هيءامءامسلا نمانازن اوف

 2 اوخوتلا ىلع

 هكودسسسسسسس سس سس سس سس رش 7٠7٠7٠77؟6؟06؟6؟6؟6 ا آآ 7 آأآأآأآآأآ أ ل ت

 6 لب ١ نيدلاخ)اهيعن شال( معلا تانج مهل) معرنيبو نياعُث تاعاطلا ( تاحلاصلا اواعو)نآرقلاومالسلا هيلع
 هناطاسوهكلمىف ( زيزعلا وهو )اقدص (اقح) ةنحلابنينمؤملا ( هتلادعو ) اهنم نوجر خالو نوتوعال اهيف نيمعم (ابف
 ضرالل قلخ (ضرالا ىف قاأو) اهنورنال دمع لاقبودمالب (اهنورتدعريغب تاومسلا) هلل (قلخ) هتاضقوهسمأ ىف (مبكحلا)
 حورلاا_ف(ةباد لكم ) ضرالا ف طسبو قلخ (اهبفثبو) مكيديعال يكل (مكبدع نأ ) اهلاداتوأ تباوثلا لابجلا(ىماور)

 01 را اح (هنا جا قخا) ننس (عرك) نول (عرر الكرم تالاف ايلا رص «ةضامس نان 2١
 ةتلانودرع (هنوك نم كا[ ىلع اذام:ىوز ازد



 روعسملا ف ثيدلا ثيدحلا ىفءاحاكر كنملا ثبدلاثيدحلاب دارهلاو ثيدحلاب نيف هريغ نموثيدخلا نم ن وكي وهالانال نما

 (لضبل ) هنموهللا وه ىذلا ثيدلا ضءب ىرتشي نه سانلا نمو لبق ةناك ضرعتتللوأ شيش لاةهبلا لك أتاك تانسملا لكلا
 ىأ ورعوأو ىملضيل (نا اما نآرقلا عامتساو سه هال زج مالسالا فلو دلانع سانلا دصيل ىأ

 ناك ذل هلالض تل 00 0 1 1 00
 ناكىذلا هلالض ىلع تدشن | لوهواكير اهب ثدحيناكو مجاعالا ب م را اراطلا نترضلا اح تازنلقو

 ةرشاك الاو: رايدت ا متسرث يدم مدح اانا دوو داع ثب د مكتدح د ناكنا

 نءعلضيا ههه :ءدمنمو مالسالادارانمةرشا_هم ىلع نهلم<ون ءاقلا ىرتشي ناكلقو

 هنم الهجىأ (زعييغب ) ١ ردد ىلع تيثللىنمم ءايلاعتفبو رعوباوريثكن اا رقو» هءاتك ةءارقواهنبد((هللا لبس

 (ذنتو)يرزولانسيطاأ نآرقلا ةءارقن: وهالالفتتسا' ثنخ ةراهقلابو ا ديرتشيام لاح «رع رين ههتدزو |!
 ىلا كتشتإلا ىلا |

 لعافطع ركبىبأ ريغفوك |

 ليدسنء) هيفديزبو هيلع |
 نايقلا ومالسالانيدنع(هللاا

 ضف و توقيف ناكلاز ةردكف صن دز ودير ليسلاد هو ه4 اًوزه اهدي وول

 هيلع لطابلا رائئتسابّولا مهتناهال ه#نيهمباذع مهلكئلوا ف لضيلىلءافطع |

 لعدفطع عفرنمو لضيل |١ لاح هلاحاهباشم # اهععسا لن اكو اهب أبعيال اربكتم# اريكتسم ىلو انتايآ هيلع تناذاو

 ىازلانوكسب(اوزه)ىرتشي || ىلوالاو مم-ينا ردقنالل قت هينذافنم اهباشم 4 ارقودسذا ىف نأك و اهمعسا نم
 ىازلامضبو ةزج ةرمهلاو (' اهمم-:مل ىفنكتسملانم لاحوا اهنملدب ةيناثلاو اربكتسموا ىلوىف نكتسملان ملاح

 مهريدغو صفح نعد || ًارقوءةلاعال هقيحم باذعلانابدلعا ميلا بادب ءرسصبفإل نيفانثتسا انوكينا زوحيو ا

 ءيطيملاوا ءانلل 75 ع 7 0
 . 5 3 0 ' |١ وهل ىرتشينم سادلانهو تازن اده لئهىفو مارح نونعو نوف ةراحنىف ريخالو

 (ني«م باذع مهل 0 / بسكو بلكلا ن نءىهن عسوديلع هللا ىلص ىنلانأةريره ىبأنعو ةيآلا ثيدحلا |
 ح 0 م6 ىأ ىذا هيلع اقع امرضو افا اهكسمل ةبارعض ةيراح ىرتشا نم لو لاقو رامزملا !

 ١ 5 8 ا
 ىأ 2 ا ا لع نعءو ةيالا ثردلا وهل ىرتشي نه سانلا نمو لوش ىلا هللا نا هيلع لصامل توع

 لتاذاو ) هلاثم او نصل ١ ءانءااوه تك وهل اولاقريبد- نب كوس و ةمركعو نسحلاو ساعناو دوعسم نبا ا

 )عا كشف لو انإنآ هيلع | نآرقلاىلع فزاءملاو ريمازملاو ءانغلا راتكو لديتسي ىرتشي ىنعمو هيفتلزن ةياآلاو |[

 اريكتماهر دتنع ض نعأ (( وهالادلاال ىذلاهللاو هانئلاوه لف ةي الاهذهنع دوعسم نبا تالا دءايقلا ىألاق وأ

 ىلاءاقصالا نع هسفن اعفار | بءاووها لكوه» لبقو قافنلا تدشن ءانغلا ىلا ميها ربا لاقو تارم ثالث اهددرب

 ) اهم مل نأك) نآرقلا ريشي 00 نآرقلا عامبو مالاسالا ندنعىأ © هللا ليدس نع لضل #8 كرشلاوه ليقو

 لاح كلذ ف هلاح هدشب ثيدح ىلع لات ١١ ثيدح ران ةلالضلا نم ءرملابسحو لهح نع هلعغب ىأ# لع

 ند لاحوهو اهدا ىل نه 0 ه.ه نيذلا قع ف كفئوأ * احن - هلاكالا لوعا غأ » اوزه امد و 2 2

 2 لاضالاو اا مق ريالو امال 2 » اريكتسم ىل ىلو اننانآأ هيلع قتاذاو ليهم باذع مهل 2 مط

 ٍ 8 ا_سوهو اهمرمل م 0 لاح كلذىف هلاح هم هلل أ 7 اهنا 00 1 ع م اهل

 | ملأ باذب هريشنف وف انف رقوال والقثىأ « ارقو هنذأىف ناك ١
 016 )ناشلا ريوخ ريمضلاو

 زر القت (ارقو همذأ ىف

 ملأ باع هرشبف ) عفانديلذأ اهمم-امل نم لاح ع 0

 ةيرعس( اوزه اهذعيو ) ةحالو مءالب( ععريغب )هتعاطوهللانيدنع (هللال يبس نع) كل (لضل) هللابككرسشلاوهلاشو

 نك )اه. ناعالانعامظمتمعجر ( اربكتس:ىلو) ىبلاوسالاب(اننإآ هيلع)أ رقت( ىلتتاذاو ) ديدش(نيهم باذعمهل كئاوأ ) ا

 اربصردي موب لتقف ردب موب عيجو ( ميا|باذعب) دعاي(مرسشبف) اممح(ارقوهينذأىف نأك) اهءعيمل/اهعم- ملا



. 
 انسالا لعلح و نعهللاة غصب هفصو وأةمكحلا 6 مكحلا فتامكلا تانآ كلتملا) 4 محرلانجرلاهلا مس

 ةراتكلا تايآو ًادتبم كلتنأ لع عفرلاب ةزج كلتىفةراشالا ىنعم لماعلا وتايآلانم نالاح(ةجروىده )ى زاجل
 عاملا نولمعي نيدلل(نينسملل ) ةجرو ىده ىهواوه 00 فود ادتيم رب>وأ ريخ كاع ريح ىدهو هربد

 5 ِء . 0 5 - 5 2 .
 ىذلاىبملالاهسوأ لو-:ةهريظنو ( نونقوب 0-2 الاب مهو ةوكزلا نوؤيو ةولصلا نوعي نذلا ( هلوثىف ةروكذملا

 9 . 0 '؟ 1 -. | 5 3 1 - ا : 8 .
 82 نسحام م نولمعي ن.دللوأ هت 6 - اممم دقو قا 1 نوئعدعلاو ىدالاءزهلا ردن ناك نطظلاك. ني

 دج نيعاقلا منه صخ ع وحل كدحاقلا تكتس# تلاه لج جم لاا حبال دع حسم 0 دو تم تع ع حس مدح
 كئاوأ) اهلضفا ةثالثلا

 ربخو ًادتبم ( ىده ىلع
 ىدهلا ةفص ( مرنم )
 ) نوحلفملا مكنئالوأو)

 سانلا نمو ) هيلع فاطع

 ( ثيدحل اوهل ىرتشي نم
 ثرحلانن رضنلاف تاز

 رابخأ ىروتش
 لوس و سراذنهةرساك الا

 نم ئ رط صق ادد

 مكيدحأأناذ دوعوداع ةصق
 أ نولهق ةرساكالا ثيداحلاي

ُ 
 . ىأ ©« نينحملل ةجرو ىده مكحلا تاتكلا' كاي كلتملا 8 لجو نع هلوق # ١ وليم" ةرمس

 عاقسا نوكرتيو هثيدح ىلا

 لطاب لكوهللاو نآرقلا
 ئدل ا_-عوريألا نع ىهلأ

 رعسلا 0 د وهلو

 اهالصأال ىتاا ريطاسالاب
 دوعسم نبا ناكو ءانغلاو

 امهمعهللاىضر سايعنباو
 ءانغا|لمقو ءانغلاهْنأ نافل
 لاملل ةدفنم باقلل ةدسفم

 ىللانعو :ثرلل ةطختم
 نمام سو هيلع هللا لص

 ءانغلاب 00 عفر لحر

 نيئاط.ش هيلع هللا ثعبالا

 بىكتلا اذه ىلع امهددأ
 يتلااذه ىلع رخآلاو

 هل م راا
 5 را 1 0 ريفا سا قجج

 نالاح##نينسحمللةجرو ىدهو» سنوب ىفهنام قيس ميكحلا باتكلاتايآ كلتملا # |
 فودعربخلاو ا ريظادعب رينا لعةزج اهعفرو ةراشالا ىئءم اىهش لماعلاو تاي آلا نع ١

 ةاسحال ناس ه6 نونقونمه ةرخ آلابمهو ةوكزلانوتويو ةولصاانومتا نيذلا ف
 لح املودكوتل ريوكلاريركتو ا-هبدادتعا لضفل ةيعش نم ةثالثتادذهل صيصخ وا

 ١ ةديقعلا مهعامعس ال نودلفملا مهكئلواو م4 راو متع ىلع كئلو اوه هربخ نيب وهن

 مالكلا لوضفو كيحاضملاو اهيفراتعاال ىتلاريطاسالاو اهل لصاال ىتلا ثيداحالاك

 هم عالا هيدارا ناةيضدعمو 10 دارانا ةيئسا ىه و نم ىنعع ةفاضالاو

 مهو ةوكزلا نوتؤيو ةولصاا نومي نيذلا إف لاقف مهرك د مث تانسملا نولمعينيذلا
 | ىلاعت هلوق # 6 نودلفملا مهكئلوأو مرنم ىدهىلع كئلوأ نونقوب مهةرخآلاب

 ا 0. 3 3 5 5 د
 نب ثرحخلا نيرضنلاو تلز لفق 3 آلا هيك يدا وهل رباسإ ند سانلانمو 3

 اد« نا لوشو اًكيرك ا تدحنو محملا رايخا ىرشو ةريخلا ىلاق ر«:ناكو 1

 - ع ع .

 ةرساكالا راش رايدتفساو مسر ثيدحن مكثد>أا او دوعءو داع ثيدحم مكلدح

 تانيقلا ءارشوه ليقو دي ًالاءدذههللالزناف نآ رقلا عام<ا ن وكرتيو هئلدح نوءتسيف
 ع 9 ع .٠ . .٠

 ىوغبلا ىورو ثيدخلاوهل اذوأ وهل تاذ ىرتشي نم سانلانمو ةياالاىنعمو نينغملاو
 م

 ١ لدغال و هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقلاق هنع هللا ىضر ةماما نع ىلعُتلا دانساب

 انا دو ةيلألا هذه كلزن تلد لف ىو مازخ نمماكأو قهسالو تايلا ميلعت
 هللا ثعبالا ءادغلاب هتوصعفري لجرنمامو هللا ل بس نع لضيل ثيدحلا وهل ىرتشي نم
 هدايرضي نالازءالف بكنملا اذه ىلع رخآلاو بكتملا اذه ىلع امهدحأ نيناط هل
 نأ ةماسا ىبأنع هظفلاذهو ىدمرتلا ديرحأ 7-2 ىذلاوه نوكيىح امهلحراب

 ندولعالو نهورتشتالو تاينغملا تانيقلا اوعي اللاق سو هيلع هللا لص هللالو-ر

 6 ريخالو ) كلت)دب مسق !مسقلاةبورعأ هللاان الوش (ملا)ىلاعتهلوق ىف سابع نبأ نعءدان-ايو# ميحرلا نجحرلا هتلا مس
 نم ( ةجرو)ةلالضلانء(ىده) ىملاو سالاومارخلاو لالعلل نيملانآ رقلا تايآ ةروسلاهذهنا ( ك2 باتكلاتايآ

 اهدوحسو اهعوكرو اممودون سما تاواصلا نومت (ةواصلانوميتين.ذلا ) نيدحوملان يصل لا ( نين.كملل )تاذعلا
 نوقدصي ( نونقوبمه ١ توملادعب ثعبلاب(ةرخ ًالايمهو) مهلاو.اةاكزنوطعي(ةوكرلانوتؤيو )اهتقاومىف ابف بحامو

 سانا|نمو) باذعلاو طش! نمنوحانلا ( نوحفملا مه كتواورسز نم) ةماز و ناسىلع ( ىدهلعكتوأ )

 انغلاو باسحلاو موهتلاو سمشلاو ريطاسالا بتكو ثيدحلا ليطابأ ( ثيدخلاوهل ىرتشينم ) ثرحلانب رضنوهو



 انصصقوابب|رغىف لشهامئاك فص لكم هلانفصو دقلو ىأ ( نواطبمالا متنأنا اورفكن يذلا ناوسقيل ةبنبمهتئجنأل 3
 معساالو مهراذتعا نم عقلمالام ومها لاقبامو نولوةبامو متصقوةمايقلاءوب. نيئوعبملا ةقصك نامل 5 ةصق لك مهماع
 اتتئحاولات نآرقلاتايآ نم ةيآب مورلاةرو 6 عك م دلل ميولت 0 ممكلو مياتتسا نك

 تيذك) للطلاب ورورب < 2 د كمال واصلا 7 ل 0

 نيذلا بولق ىلع هللا عبط
 ٍء

 كلذ لدم ا ) نولعال

 نوكيالابو لب 9 ةماعلا نيثو 0 لئملاثمالاك با رت

 ْ ثعبلاو ل دوح و | ىلع م كش لدم لكم همهااني وا 00 ةردعملاب عافتنالا نم مهل

 ا ص را م#اورفك نب 3 ناوق ءاه#نآر 2 اكان ما 5 0 ا

 نورو م6 نولطبهالا# نينمؤملاو لوسرلازو: ا 3م 4 منا ناؤ# مهبواق ةواسقو هدانع

 نوباطيال © نولل“يال نيذلا بولقىل_ع هللاعبطي عيا كلذ لثمد# كلاذك
 بحوو قا كارداعنع تك لهل اناف اهودةتعا تارذ ىلع نورصيوعلا

 ىلع كنيدراهظاو كن رص هتلادع وناإ# مهاذا ىلعد ايا ربصاف لم قا

 قاقلاو ةفللا ىلع كنامحالو « كنفذطسلالوو# هزاجنانمدبال «ق>ؤم هلكندلا

 كلذ مهنه عدبتسال نولاض نوك اش مهناف مهئاداو 0 ةوال نيذلاو#

 (هتناتعرزا م( م«وادعوا | نم كب قدا اونوكم و كوغيزيالىا ك_:ةعسالو* قىر و نول شح بون ءو

 تا ىلع كن رص ١ رشءر>الان م هلناكمورلا 5 6 ند م ىلاعت هللا ىلص هللال وس رنعنينه وم ا

 ىلع مالسالا نيد راهظاو ؛/ هتلياو همو.ىف عيضام كرداو ضرالاو ءاملانيب هللا عسل كله لك دعب تانسح
 نم 00 )نيدلك | مد56 ةالصلاز ومشي نيذلا ىهو ةءاآلا ليقو ةنكم نافشاةرو رج

 الو ) هب ءاؤولاو هزاخحنا ]| 53
 (نونقوبال نيذلا كنفضتسي | م5 فيعض وهو ةئيدلاب امهب وجو نافةوث زاانونؤيو نجم 2 ل ' - دع ل ع 2 5 زا

 نيذلا ءالٌؤد كنلمحالىأ ا 4 هلوذ نم اثلثالا لقوةكع انهتعرد فا د قو

 لع ةزح الا نونقونال | 0000 . -
 : تا اما مدافأم حش: رالا ظ | | 0

 ءاعدلاف ةاعلاو ةفللا | 2 عبر اهنا ةرجش نم ضد الات ناولو 2>
 كنلمحالوأ باذعلاب مهلع | مد ةبا نوثالثو ثالث ليقو نوثالثو زج

 اعز> قاقلاو ةفللا ىلع ا نولطبمالا مت ::أنا اورقك ئدذلا ناوقيل ناوقيل ةيب مهكح ٠ 2 2 ف راذنالانم ةيافكلا

 مها نولعشو نولوشام هلوق َّق 6 لاح وب + ىنعمام ت تاقناؤ«دان ءلأ ليبس ىلع كلذك لطاب لعالا ء 5 :أأم ىعلا

 مهم عدبتسإال ن ؟ اع لذاط ١ نئاو لاق ىلاعت هللا ناىهو هق. طاهيق ةتاق» نواب مال مت أن اهلوقىف عمجاو م مح نئاو

 نوكس كنف سالو كلذ ]| نواطم لسزلا اا مكلك مكنا ءانعم لاق نأ نككو 1 اهب تءاج ةبآ لكب مهشج
 : هللادعونا ريصأف 5 0 ع .ي نولعال نذلا بولاق ىلع هللا عيط» كلذك

 ةروسٌيم- باوصلل قفوملا 1 للا لع كنلمحال ىأ ه# كن قمعسالو 0 كودعىلع كراهظاو كرصن ىفىأ شق ىح

 ثالث ىهو ةيكم نامت | هدارع لع ىلاعتوهنا مب سدللاو باسحلاو ثءبلابىا# نونقوبال نيذلا ابك روف ل
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 ةسالاب اوطرش ملو هتجرب 0 ذاةعاطلاب ةمادتسالاو ركشلاىلا اور داس

 0 دولا ورا - ماذادنإلا , ىلع اورد راصلا 0

 ظنا ىعملاو رطم لا 5 4« هللاتجر راث آىل

 اهتوم دعب ضرالا يصح فيك © ىلاعت هل او قوهو ضرالا ف رمان سمع لا

 قوملا ءاحا ىلع ردات اتومدعب ضرالا ابحأ ىذلانا ىندي  ىتوملا يحل كلذنا

 دارك دع 0 ءأ # ار كمت وأ رف احن 1 ريدق 'ىشلكى بعوهو ©

 |( كفاسام ن نودححم

 + ادع تلكسب اواو بصخل ادنع نو رف مس | ىنعملاو ةمعنلا ن
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 ىو 0

 اال وول

/ 

 ( معتالو ) ىل
 ا اوليشنا عمطت الفىو هلا مركح ىف ءال 5 هوأبواقلا قوق 0 1

 اا ردع ضرالاى وم فيك ) رطملاد»ب وطلاء( هفاترو ,ان 1ىلإ) دما ( رظناف ) رطملانمنيسآ ( نيسلمل )

 توملاو ةايخلان م ( ىث لكىلعوعو ) ثءبلل ( ىنوملاي رج )/[وم دعب ضرالا يحي ىذلا(كلذذا ) اتسومو اهطسدعي

 (اولظا)هترمض دعب اريغتم(ارفصم) عرزلا ( هوأرف ١ عبد نبع ةدرابوأ راسا ,انلسرأ نئلو ريدق)ق لخلل ثعبلاو
 هقفنال(ىنوملا عمال كناف) هتمعشب و هللاب ركل لع نور لوش هتمعنبو هللا( نورفكي) هرفصدعب نم(هدعب نه)اوراصل



 السر كلبقنمانلسرأدقلو ) اف هتلاةء*ن اوركشةاوىأ ( نوركشت مكاءاو)ر علا ةراحن د ر(هلضفنما وغتبتل وزة

 ىأ( اومرجأنيذلا نم انمقتناف ) هلوقراعخالا اذه ىلع لديو موقم« .رفكو موق م نم انىا(تانببلاب ,هْؤاَخ مهموقل

 يدا روس ) باحللا ىأ هي ه١ + ( هطسبف ابامس ريثتف ) يم عرلا

 تا ك2تلو ه6 نور كش مكلملو #9 رعلاةراخحت ىنمي 6 هلضف نم اوذتنتلو

 م نر ف تانللااب هواش مهمو* ةىلا هاد كالبرق نم انل_سرادقلو 3 اهفا

 ماقتنالا ناب ناعشا 2 نينم ةلارصن انيلع ات- ناكو كف ريمدتلاب # اومرحانيذلا |

 ممماركلا راهظاو مهلا
 هللا ىلع ا_ةد> ناك الا كم جا ضع نع درب رد 0 عام مالسلاو ةالصلاه لع

 ا

 هتعو مهرمصخب نأ هللا ىلع نب__-ةوهعسم مهلهح ثرح

 هللا 0 ماةتعالاب قاعتم هنا ىلع ام ىلع تاقوبدقو كلذالت 6 مههجران هنع دربنا |

 ءاوسلا ىف  ةران الصتم 14 هطسبق ايام ريثتف حايرلا ل_سرب ىذلا |

 قالذريغىلا:تتافلا نود كات نم قبطمريغو ١ ةطم افقاوو ارئأس هي ءاشيإ تكد

 مجوا ف ف هنا ىلع نوكسلاب سماعنبا ًارقو» ىرخا ةراتاعطق * افسك هلمحو # | ا

 نيتر رانلا ىف هاا نم ج رك ر طملا # قدولا ىرتف 00 هءىفصو ردصمواةفسك | ا

 46 نورشبتسي مها ذا 5 مهيضاراو مهدالب ىنمي # هدايعزم ءاشينم م ا
 ا 0 رظلا 4 يطفتينا لكس راعواو »كس 1

 ايتود عع

 3 نيك كلعلو 8 رحلاىف ةراعلاب 0 اوءلطال 00 3 هاضف نم اوتو أ

 مهّؤا ِِف مههوق ىل أ كا كلبقن م انلكرا ١ [ تعلو 2 اخت هلوق ع اهذهىأ |

 نذل نم انمقتلاف ف مهقدص ىلع تاخاولا تالالدلاب ىأ * تايب | ا

 عم ىأ 8 نينم ومارصت انيلع اقح ناكو #9 ,هوبذك نذلا انيذعانا ىنمي ه# اومرجأ ]|
 ىلع رصنااو ةبقاعلاىف رفظلاب ل- سو هيلع هللاىلص ىنال ريش هيفق تادد ماجا

 نءدرت 0 مام لوش سو هيلع هللا ىلص ىنا| تءم“لاق ءادر ردلا ىب ًأنع «ءادعالا"|

 هيلا هذه 0 م ايقلاموي مهجر هان هن ءدر«نا هللا ىلع اقح ن ناكالا همخأ ضرع

 هللادر يأ لم نع نءدرنم هظفلو ىدمرتلا هد 0 نينمؤملا صن انيلع اتح ناكو '

 / لسري ىذلاهلا , لجوزع هلوق # نسح ثيدحلاقو ةمايقلاموي رانلا ههجونع ْ
 وأموب ةريسمىنعي # ءاشي فيك ءامسلا ىف هطسبف #9 هرششنتىأ # ايام ريثتف حايرلا

 راطملاىأ قدولاىرتف ين ةتماَهْطَع ىأه4 افك هلع و و ءاشيام ىل ع رثك وأ نيمو

 ا ,هاذاهدارع نمءاشب ف ب قد ولابىأ يهب باصأاذ :اذؤمهطسو نم ىأ ه«هلالخ 7 مجرد ف

 8 ن 41 لذنالق نموها ادن ف هك |وناك ناوإلر ,طمانن رو ر ,ذب ىأ # نورسثبتسي ١

 4 رهموقىل ١! السر )د !(كلبقذ هان( (اننسرأدقلو ) هتمناو كش
 ) باذعلاب (انمتت اة زا ونمو ا

 انياب مهو

 دقو لسرلاعم اب ان لع ا_2> نينمؤملا رصن ناكو أ ) نينم ؤملا صن ائملع اح ناكو اايثدلا و كالهالاباو رف 20

 َ ع 0 00 3 1 لواللاو ني:هؤملارصن انيلع '”ىدتبن مث اد مهند ماقتنالا ناكو هائعمو اقح ىل-_ع كت 1

 ا
 ظ
ْ 
 ا
١ 
ْ٠ 
 ا
ْ 
 ١
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 هلوقك اهقشو ءاععلا

 فيك ءامسلا يف

 لاوثلا ةيحان نم -. 1

 رو.دلاوأ
 ) افكدلميو) انعلارإ

 بويكا وأ

 هلعح ئىأ ةقفسك 2 اوطق

 راسل اهح رد اطسنم

 ةقرفتم اه كلا طق هلد جو رمح

 اندكا ع ةطاسم ريغ

 ىرتف )ناوك ذنءاو دز
 (جر*2)ر طملا ( ق

 (هلال> نم ردك لاَ
 ) هد كَلْخَأ اذاذف ) هطسو
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 (هدابعز معاشي نم ) قدولاب

 مضار ,أوب مهدالب ةباصادب رب

 مهاذا 1

 نم اوناكناو ) نو>رشب

 رطملا (”ملع لزتينا لبق

 0 ررك ( هلبقز مز

 امهنا امهسقاع ن ناكف هلوقك

 ١ نورسثد ساب

 ىنعمو اسف نيدلاخ نا رانلاىق

 اوغتبتلو ) علا 5 هدم 3

 اويلطت ل اة

 نءهيضف نم نفسلا ركب وكرل

 ( نور ةركلعلو زدقزر

 تامالعلاو ىملاو و سحالاو مت

 متاعب لسرلاعم ( نين اس (ايلعاة 2 نك أ( اومرحأنذلا نم
 ) ني ءاسشلا تنم :ركءاوسلا ىف 5 هط_سبف 0 ( راطملابال اقئابا عم عفرتف ) اباوع“ بكت 9 حايرلال_سرب ىذلادللا ( ءادعا ك ذاق

 نه ( 0 30 اشينم م رطملاب(هيباصأ ذاق 7 باتل لد الاد نه (هلالخ نم مج ر2 )رطملا ىنعي (قدولاىرتف) ءاشنااعط

 طملا لبق نم( هلبق نم ماع لزني نأ ل بةنم) اوناكدقو (اوناكناو) رطملاب (نورسثيتسب مهاذا)ضرالا ىف 2 هدا



 هل مو ودشارفهسفنل دهع ىذلادسفنل 3 ١ نووي َك ا ْن "يلف 10 2 ا

 ءضوملا ىف فرظلا مدقتو ىلا فيضاف مهلاعأب بسب ا 503 ملل وول 7 ادافع دلع شفط

 ا نهؤااىلا عحرت 0 لسملاو نامالا ةعفنمو رفاكلا ىلعالا دوعبال رفكحلا ررضزا ىلعقلالدلل
 عيالها ةا ريدقتل عرصلا ىلا ريعضلا كرو ,( تاطاض هاا وانعو اونمآ نئذلا. ) ربركتو هلت نودهع قلع (ىزجا)
 1” تش ١ هلوقو - كك رمح هلاطعىأ 1 نورشملاو ىدا امد ١ (هلطننت 2  رعزملاؤلا ديت
 9 ْش درطلا لعريرقتدعب ريرقت
 ىأ ( هتاانمو ) سكعلاو

 ققلعتل هللاهد رجال قس لتر 7 م قانا |

 ْ 0 يلف رفا رفك نم . قيرفو ةنجلاىف قيرفزوةرفتب ىانوعدصتب |
 1 ةنحلاف الريهمنووي # نو دهع مهسفن الفاللاص لعنمو#ةديؤملا رانلاوهو هلابوىا 0 ةااح.1 :١ هلم“ . :نياررع ., عي ةلوت *دب ءأ ْ
 اولعواونهأ نيذلاىزممل »ه8 صاصتخالا ىلع ةلالد نيعضوملاو ه ف ١ رد آلا ميدشو :

 نا) هلردق تايآ نمو

 ىه ( حايرلا ل_سرب

 ]| نينمؤملاءازح ىلع راصتقالاو نوعدصيلوا نودههل ةلع ه هاضف نم تاحلاصلا ايصااو لامثلاو بونحخلا

 © نيرفاكلا بحال هنا هلوق قوش لع ءافتك لاو تانلايدوضقلا ةازاعخالا
 موهفملا مهبحالصاا صاصتخا ديكأتو نينمؤلل ةبحلاو مهل ضغبلا تاما هيف ناف || هنمو باذعلا عرف رودلا
 ضحم لضفت ةباثالانا ىل_علاد هل ضفنهو هلليلعت مهب عرص رصتلا ىلا ,هريمض هكرتنم | م-هللا مالسلا هيلع هلوق
  حايرلا لس رينا هتانآن مو ضرهاظلا نع لودع 0 ةدايزلاوا ءاطتلابهوأتو | . اهلمجتالو احاير اهلعجا

 هيلع هلوقدنمو بادعا|عرف رويدلاام او ةجرل !ا حاير اهناف بونللاو اصلاو لاوشلا

 1 | لععرلا قاسكلاوةز جوريثك ن 1 رةوءاحن هس هاحاي راهلع> ا مهللا مالا لاوةالصلا
 ا اكمطالب ةواهل ةعباتلا عفانملا ىنمي © هتجر نم مك ذياب رطملاب# تارسشيم# سنجلا# ةدارا
 َ ]ا لدتفو وذم ةإءىلعفطعااواب وبه عموهىذلاحورلاوا اهنع بيسملارطملالوزتل عباتلا |

 ؛ 1 ا ل ا هسعاب كافل ا ى رجا و وإه دماعلد ل ةرامضاي لسرب ىلعوا ىنءم لا رايتءاياهملعوا تارسشيم | ى
 ىلاعت لاقف نيّشرفلا ركذمث نوقرفت: ىأ # نوعدصي ذئموب له ىلا نم هدر ىلع أ 00 2
 ىأ ه6 نودهع مهسفنالف احلاص لعنمو #9 هرفك لابو ىأ#ءرفك هيلعف رفكنم 9 | 0 0 3 7

 تاملاصلا اواعو اونمآ نيذلا ىزتل © روبقلاىف امو وسيو عجاضملا نوئطوب |
 هيف#ك نب رفاكلا سال هنا + مهلاعأ 0 أبا وث هللا مسثيل سابع نبا !لاق © هلضفنم
 رطملابر شبت ىأ# تارسشبمحايرلا لس رين أهنايآ نمو ف ىلاعت هلوق 6# مهل ديعوو ديدجم
 هسحابول حايرلا هذه. ىأ# كإفل|ىرجمل وف بصخخ اوهور طاىأ « تحدد 5 ,كعذيو» |

 ع -

 اماو ةجرلا حاير ىفذد

 دئاوغلا دد_عدقو احر
 ١ | (تارشيم )لاقف اهلاسراىف

 ثلا ةراشدلل اهلسرأىأ

 ( هتجرنم م كشديلو )

 ىهو ةجرلا ةلقاذالو

 كلذر سعو ضرالا ءاكزو

 ا لع فوطعم مكشدياو

 ع 3

 هن اك ىنعملا ىلع تارشيم

 ممدلو هرقل لك
 ل

00000 

 4 اوغتنتلو 0 ع دا 1 اما كاوتك هتيركش لأ ريب كسب ىك أ( راو كر ىلا ق(كلفلا ى رجلو)

 هرفك ةبوةع(هرفك هلعف)هللاب ( رفك نم ريعسلا ىف قيرثو ةتحاق قاوذنو 6 رفش(ن وعدصي )ةمايقلامون ) دئموب هللا

 ىزحلإ ةنملاىفةماركلاو باوثلانوعمجيو نوشرغب ( نودهع مهسفنالف ) ناعالاىف ( الاصل ع نمو ) رانلا دولخ
 ' هتماركوهباوت نم ) هلضف نم ( م6 :نيب و هني اف تاعاط | ) 3 تاكطلاصلاا ولعو زن "1 رقلاو# ماللسل ا هلع دمع (او 000 نذلا
 || (تار رسم حابرلا لس ريذأ) 5 ردتودتبادحو اة د ع نم م(مهتايآ 1 نك م :دىك رمال( د ,ئاكلا بحال هنأ )ةنملاىف

 ١ ( هءسعأب )نةسلا(كلذل !ىرجما و)دتمعن (هتجر نم) م بصي يل (كشذيلو)رطملاب هقلخ



 عوقوو تارامعلاىف تك تاعار زلاىؤ ميرلاو راطمالا ةلقو طعقلاوم(ر لاو ريلاق دا ىفلارهظ م ديع 5 و ا

 ةهنيكشسإ ) سال ءدبأ تيفال ع 0 ىد 2 تاكربلا ق-+و قرغلاو ؛قر مالا ةرثكو ناو دلا 0 نان 1 ا

 ضءب لابو 8 قرأ لح ِع قدا | ضعب مهقبذي ل 0 كيد تك 0 4 ,ددص» نه مكباصأ اموهلوقك م 7 رو مص 3 ش

 0000 1 هزاوس 0 2 ”الاىفا 4-4 مم هه 8 1 5-2 نالق 3 ضال -دلاف مهلا

 . رهظ 9 ءاتابىا كل درج رقوءاكرتفلا كل دك ألا ةلقتسم اي نا رعتل 1
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 رومعلاو ”ىرقو لحاوسلا ىرقرخلاب دارملا لقو ريظلاو ةلذلضلاوا ناضملاةرثكو || ا

 لتقربلاق داسءلارهظلاقو ءايارهيسكي وا مهب صادم موب ## سانلا ىدم ا تيك اع ٍ | ا

 «« اولعىذلا ض»ب مهقيدبل هايصغؤةنيفس لكذ + ًايناك ىدنلج ناب رلاىفو هاخالماق أ

 ا بو-ةعيو ريثكن ا نعو ةبقاعللوا ةلءالماللاو ةرداالاو هماع ناف هنأ صعب

 | فيك اورظناف ضرالاىف اوريسلق هيلع مهاع # نوءجرب مهل هلعا 8نونااب مهقذنل

 ا * ني 0 عكا ا ةيساوقتمت وانا قاسم ودغا نيذلاةبقاعناك ||

 الو راك ةلرشلاناكما مهفهتبلعو كرسثلاوشفا ن اند ا دتسأ أ

 لشن ما ةماقت الا غيلبلا * مهقلا ندالككهحومقاف 8 رز“ منغ ليلقف ىصداعملا ن ههنود

 زوو نا ل هللا نم ماو هلوةودحا هدرب نارد سال # هد سعال موب نا أ

 اي ريظ دال كرمشلا ب يسب ىأ#«رعلاوربلا ىفداسفلا رهظوفل ىلاتهلوق#هريسغتمدقت |||

 ىتلاىرقلاونأادملالمق رعلاو رافقلاو زوافملاوىداوءلاو ىراربلا فتابنلاةلقورطملا ا

 ل.قورلاةدامتءطشاو ربلا ب دح أ لوش ار رصملا ىم-أبرءلاوةيراجلاهامملا لع ىه

 رعلاىفرثؤتربلا ىف رثؤناكرطملاةلقو فورءملاوهر#*لاواهريغو راصمالاض رالا رهظربلا
0 
 ءاملا هحو ىلع عفن رب رطم اءاحاذا فدصلان ال كلذو ٌقاؤللا نم فادصإالا فاوداولح

 ببسب ىأ # سانلا ىدبأ تيسك اع إي اًواؤل راص رطملاديف مقواف اههاوفأ عفتو

 رخل اءامناكوةركابملعدج والا رش مدآ نب ىنأيالةقن ومةرضخ ضرالا تناكليقةنيفسلا
 راهشالاتكاشو ضرالا ترءشقا لماه ليماق لت الف معلا رعيلا دصشال ناكوابذدع

 اىلظ ت تا 6 ضرالا 1 للف هو اضعي اهضعب 5 0 0 اتامزالم ر علا ع راصو

 ليقو سانلا نم نوءحار عجر ثءبالق سو هب هيلع هللا لص ىلا ثءبم لبق ةلال-ضو

 بونذلانماولع ىذلاةبوقعىأ 6# اولع ىذلا ضع مهقذيل قيذكم رافك سانلايدارأ

 اورظناذ ضرالاىف اوريسلق 8 ةثيبخلا مهلاعأو رفكا ءىأ * نوءجرب مهلعل
 مهرثك أ ن ناك 99 ةيواخ موكا اسف م لذا نم اورتلىأ # لبق ةنم نيذلاةبقاع نكفك |

 8 4 مقلا ندلل كهحو 0 قاف لو نعداوق ع ع | وكلها 6 3 0

 دحأ ردقال ةمايقلا موب ىنعي # هللاز مهد دسمال موب ىأين أ لقنم ف مالس الا ندل

 تاكربلا قع وةصافلاق امْحاَوَقرثلاو قر اةرثكون ,انو ما وابد هل اك رمعلاو ٍورباا هدام هلا

 ١ رئاجلا كلملابصغرعلاىفوءاخأ مدآ ىتا دحأ لتقربلا ىفداسفلا سابعن.!لاقو م ونذ موش

 (نوءجرب مهلعا) لبن :ةنع 1

 مث ىصاعملا م ةيلع 0

 ئضاتملا قفا دكأ

 هلوق هلكنو هللابضغل

 ضرالاىف اوريس لق )
 ةيقاع ناك فك اورظناف
 مهرثك أن راك لبق نم نذلا

 مه سعأ د 5 37

 فرك اورظنيف اوريسيناب
 مهقاذأو مثالا هللا كلهأ

 قاف)مهيصامع ةيقاعلا ءوس
 (ميقلا ندلل كهحو
 ىنأتبالىذلاةماقتسالا غيلإلا

 ىناينأ لبقنم ) جوعديف
 ردصموه ( هادسمال موب
 قاعت ( هللا نملدرلا ىنءع

 (داسفلا رهظ)ناثوالا نمد

 نه © أ ىف )ةيصعملا تنسب

 6 وال اغءاخأ لماقل

 تنس اغ) عدرال |ىدناح نم

 لاق لتش (ساثلا ىد

 نفسى دنلح بصغب و لماه

 رهظ لاقبورلا ىف سانلا

 طسقلاو ماما |توعداسفاا

 تارُثلا صقنوةيودحلاو

 لهسلاىف ريلاف تانلاو
 ةزاغملاو ةيدانا و 00 و

 ىرقااو فيرلاىف رمملاو
 تاس اع نارمعلاو

 اد مع نانا حدا
 ا مهقي ديل )سانا

 مونذنءاوءحرب عيل( نوءجرب مهلما) ىصامملانماواع ( سم ال اخ و اق ) ىذا ضعبب (ا واع ىذلا ضب ) مهيصا,
 نم(لبقنمنيذلا) ءازح (ةيقاعناكف.ك )اوركفت ا اورفاس(اوريس)ةكمل اهالدعاي(لق) رع

 لو( ميقلا نيدلل) كلع عوكسفن(كهح و قاف)هللاب(نيكرمشم) هلك (ممرثك ذاك )لسا يس
 بادع نم م( هللا نم م)دل منامال(هلدسمال)ةمارقلا عوبوهو (موب فأي نأ لب ,قنه) ميقت نار متاع دلع :ركو هلل كلعو كنيد صلخأ ٌْ



 ذاف ( هللادنع اويريالف) مهل اومأىغ و :ريلاير نمابر لاا هيك أ 5-5 طءااموا كر ) نساثلا لاو اوبرياابر نم

 مكنال هللادتع وسرتالف از اوذخأت ةيدهلاز 3 دنوطتت انو عا لذالك ايرلا» نموه ليقوم هدا رابالو هللادنعوك زن

 ءاناكم هينوبلطتالاصلاخ ههحو هينوغتب / هللادحو نوديرت ) ةقدص ) ةوك ز نم مد امو )هل هللادحو كلدباوديرتمل

 ةوقلا ىذل رسوملاو ىوقملا فءضملا ريظنو تانسآل انه فاعضالاووذ ) نوفعءضملا مه كنئلواذ ) ةعممالو ءابرالو

 نوفعضملا ل ١ و اذهل وقومهااوهاىناوديرتل ىاىدماورتلابر ءاطعا نءهومتدشعامو قل ينامالب ايرنم منن راسسلاو

 ليسهل يدسق اذه لعف نم لقدتاك ا ءم زو ممعتلا 1 نوزشعلاو ىداحلاءزلا 2 كيشل هبال ندصح تل

 نو ضملا ىنءملاو نيا

 ريم نم هلدنال هنال هن

 ةلوصوملا ام ىلا عججرب

 هلو قف جااحزلا لأكو

 ئأ نوفعضملا مه كئلواف

 ريثك نبا رقوةافاكم دبنح اهب مق وشن ةيطءوا ةلما_للاىف ةمرحع ةدايز # ابرنع
 وكزيو ديزبا © 0 وماىق اوبريل 98 اير ءاطعانم هن مكجام ىءمع رضقلاب

 وبدت بوقميو عئانأرق « هيف كراسالو 02 الذ 6 هللادنعاوبرب الفؤ# مهلاوما ىف
 هينوغتج هك هللادحو ن 2000 نم مينآاموإ# اوبر ىوذاو رمل أ اهدنا

 فءضملاريظذو باو وتلا لَم فا *ضاالأ وود 4 نوفعضملا م هه كئلواذؤإ اصااخ ةهدو أ

 ”ىرقو 9ةاك | ةكربي دمهلاو وما ممهباوناو وقع ْن لا :لاواراسيلاوةوقلا ىذارسوملاو ىوقملا أ مهىأ قوه اان

 ةطاخمن - ميظعتلل هقت ؛انلالاو ةغااملا أ امظنوةر رابع ةلياقملا ناس نع هريس رعت و نيعلا

 رشع ةنسحلاب نوطعي لعف نأ ل مه كئاواذ كللذلعف ٠.4 لاق هن 3 ييمعتلاوا مه لا طاش رعل قالا ضاركرتكتو املا هد
 ع ىلا راغأ مث اهلاثمأ
 ) تخ ىلا الام

 0 كةزر 2 را ًادتبم

 ىأ (كيحم مث ىتع
 كَ 0 و قلاب صتخلا

 له ) ءايحالاو ةتامالاو
 ع ع

 هللا ءاكرش مهنا متعزولا

 ىأ ( مكلذنم لعن 9
 ةتامالاو قزرلا نم قالا نم

 اش ىأ( 'ىشنم)ءايحالاو
 اوبيحت اف لابقالا كلت نم
 هناحمس لا داعيتسا لاقفا زج

 ( .نوكرسي اه لاكتت
 ةساشئلاو والا 03

 نوه ةدحاو لك ةثلاثلاو

 ماكر ش زي جعتل ديك أ. ةإقتسم

 5 هل نوفعضملا هرب دقة وصومام 3 3200 ع او 0

 كرش نم له مكييحبم مع ممق ةزرممكفلخ ىانل امللاو نوفعضملا م م كتارا

 نمد ءاكرش هوذا اع م اهاغنو ة ةيه ولالامزاول هلت بنا 6# ىثن م مكلذ ع نم لاعش ع ند

 مْ قافو هلا هب يلع عقوو نابعلاون اه ربلا 00 لدامىل اع راكد الابإ وم 5 ريغو مانصالا

 زوجيو *# نوكرشبياع ىلاعتو ناهس ط لاقفءاكرشدل نوكينا نع هسدقت كلذ نم منتسا |
 هلاعفا نم ىنمع هنالركلذنم طبا 01 مكئاكرش نم لهريخاو ةفِص لوصوملا قرع

 ةدينم ةثلاثلاو لامفالاو ءاكرشل سنجىف مكملا عويشنا ديفتةيناثلاو ىلوالا نمو |

 اهماد تحاو سانا لاومأ بالتجايف ىأ 46 سانلا لاوماىف اوبديل ابرنم ِ
 لالح 0 ريق ام رك هيكل ةيطعلا هريغ ىطعي ل>رلاوه ةيالا دق لق

 اذه ناكو ِ هللاد_:ءاوبربالاق ِ هلوق اذهو ةمايةلاىف اهيلع باشال نا

 ترطعأام رك أ بلطتو طال ىأرثكتست ناعالو 8 !اعتهلوقل ةصاخ ىنلا ىلع امارح
 لحرلاوهلقو هللاهحو هندي ريال هلامز كل 35 وتد هّقادص ىطعي 1 رلاوه لقو ْ

 ىلا-هت هللاهحولال هنوع 7 اًعلال هلام 12 هل لمص هعمر فاسو همدخم# لدحرلاب قزتلي
 ةقدص نم منيطعأ ىأ# ةوك 3 زنم مي :الاعو 0 اهد وهلمعب درب ديال هللا دنعوب رالف 1
 مهل فءاضيىأ 7 نوفعضملا , مهكل واذ 3 ةقدصلا كلع 2 3 هللادحو نوددر 3

 ىلاءتدلوق د 113 تركالا ود .قيطااوب اهلاثأ رع ا نوطءيفباوثلا
 ا مكل نم لعش نم مكناك رش ند لد مكي م كع نكف ةزرميكقلخ ىذلاهندا ع |

 7# نوكرشياع ىلاعتو داس أ

 6 مدقت ل نوطعتاعلض :ًاورثك ًااوطعل لوش سانلا لاو ءابمكلاومأ اورث كتل( سانلالا اكل طع نم( ابرنم) مي .طعأ
0 / 

 نك اننملا ىلا ةقدص نم 0( 55 هوت مطل مها اموز لاق كل تسلم اغاهلب آل قوام هجن هتلانهللا ددع رثكد الق ة(هللا رادنعا سس دلذ)
 ِِع

 انندلا ف ةمهيلاوم ا 1 1 2-5 لا : ا دق قعدان ذلة ه كلو 0 (نوفعضملا مهك- كواقخ هللا هدو )كلس(ن يسرا
 ع

 كل وما 0 قفز زرلا؛ | مظل نق ورلا كقاو مكَحرْخ جام م 5 نوط طبى مسنأ ( مكقلخ ىذلا اهّللا ) ةكريلاو ظفالاب

 نم مكلذ نم لعش ند م)دكم لهأأي مديل 56 نب ل ) توملادعب ثعبلل( 0 م ؟ةدمءاضقن |دنع (مكس تع م

 6 اع)أربتومفت را(ىل اع و)كنرم كا ودل لولا نع هسفن هز '(هناصسإ) اش كلذ نعل |ءشإ ان ردش نع 100



0 

 نول رثثإ هيلس ئدلا مالا ملكت وهف ىأ اهيلا ريمصلا عحربو ةلودوموأ نور دكا ىأ ةيردص اه

 نوكرشه بسب ىذا ناهربلاب ماكتب كلملا كلذف ناهرب هعم اكلم ىأ ناطل هاذ مهيلع ادازتأ مأ هيلا مترا

 ىلا( ةئيس يطا نو ) اهيبسباورطب ( اهباوحرف ) ةحصوأ ةعسوأ رطم م ةمسن يأ ( جب سانا
 ةأحافلذاوةجرلان م(نوطنش مهاذا هاذا ) مهيص' هموت تباسي ( ميدبأتمدق اع دف 0 بادد_> ند ءالب

 موقل تايآل 111 ناركو لج ؛ناقزرلا طسب هللانا اورب ملوأ ر بسلا اكو عتبات طرشلا باول

 نيئات هبا نوءجر:ال مهلامو هتج نم نوطنش مهلاف طسابلا ضباقلا هناب اولعدق مهاب مهيلع ر 0( 1

 ركذاملو هتجر ميلادي ىتح 4 مورلاةروس ) اهلحأ نم سس عا 1س 4 اوقوعىلاىضاعملا نك
 عدم“ 0 يد يبحت

 ع 4 ا هييسلا نا
 0 1 3 0 5 هاه اووف ماطر هك ن م ةمعنو ةجر سانئلاانقذا اذاو هدي غولف نركشل ا

 دوم م تأ هلم

 ل 17 0 5 1 1 مه اذا مهيصاعم م وشب ## مدا تم دقاع ةهةدش هي ةعيس مهيصأ 7ناو #اهسسب اورطب

 بي 0 عقل ن تاء 0# ا . دو . 32
 1 7 4 0 اوريملوا ق نوالا ركب قانكلاف ةرغونا ا نه طونقلا | م همن وطنش

 ّ َت 1 لاف ِ كرين 1 / . 1 9 8 7 1 .٠
 4 ءارمضااو ءارسلاق او. ملو زكا مها ردش وءاشر نأ قزرلاطسب هللا نا ا

 كبرت طعأ ( ىرقلا || 2 0 0 ا لال 1 1 1 اا
 ةلصااو ربلا نم ) هقح) ا 1 2 ليت نرد 0 نونمؤرموةل تايال د 9 ْ

 00 نكملاو) 0 مراجخ نا ةيقندأ 0 جرلاةلصكح مت 8 اذ

 0 01 ايم || ىنال باطخاو ةاكزلانم امها فظوام ه ليبسلا ناو نيكسملاو 9 ه.رعشم ريغ وهو

 : نيذلل ريخ كلذ ف ءافاابهلبقام ىلع بتركلذلو هلطسب نملوا (سوهياع هللا ىلص
 هيلا برقتلاةهجوا اصااخمايا مهفورعع نودصة ىادتهحوا 4 هللادحو نوديرب

 مين !اموو# ميقملا يعتلا مهل طسباعب واصح ثيح« نولفملا.رهكئاواو وه ىرخاةهجال

 بود>و ليلد هقو امهل

 انيهذم وهاك مراححلل ةقفناا ١

 مهقوقح ءااىأ( كلذ) أ

 اورطبواو>رف ىأ *«اماو> رف #8 رطملاةرثكو بصخلا ىأ»#ةجرسانلاانةذأاذاو هحو نوددرب نب. دالري> (
 1 تائيسلا نم 4 مهيدي أت هدقاع ل ءالبو فوخ ل. ةورطمةلقو بدج ىأ 6# ةئيس يصتناو#

 1 نمؤملا فصو فالخ ادهو هللاذجر نم نوسامىا 3 نوطنش هاذا 3 ا " 5 0 2 1 ١

 كارل 0
 نودصفه ىأ هناذى ا(هللا

 ل1 ءابأ منور رع

 امل 4 وأ 1 5
 نو ا مه مو ١ ردشو ءاشرب نمل ىقزرلا كسب هللانأ اور موأ 0 ةدشااَذَنع هو>ررو همفتلاد دع ةناز

 1 مجااعو .|/ ىبرقلااذت ف 9 لجو نع هلوق # هريسفت مدقت « نونمؤي موقل تايآل كلذفنا |[

 كلذ مسعأللانانولدعي | « ليسلاناوإ# هياع قدصتلاوهو هقحىأ :6نيكسملاو 8ةاصلاوربلا نمىأ (هبتح

 ا 0 ا هلاك نول 4 هللاذحو نوديرب ني لا ريخ كلذ # فيضا اوهليقو زفات

 0 لل ظ م ىأ 4 متينآامو 8 لجو زعداوت4# نوحلنلا .هكئلوأ وول نواممياوناك اع
 ( نوطنشم هاذا ) كرشاا ىف 0 ميدبأ ا) تاعاع .(تمدقاع ) ضرحو طعقو قين ةدش (ةئيسمهصت ناو)امم نير " اشريغ

 نل) لاملا عسوب ( قزرلا ا نا ) ةكمرافكب اتكلا ىف اوربخت (اورب موأ) اه. نيرباص ره اة لا

 (تاي ال)ريتقتلاو طسبلا نم ا :(كلذىفنا ) هنهرظنوهوءاشي نم ىلعرتش (ردشو)هنمركموهوءاشي نم ىلع(ءاشي
 (هقح)جرلا ىف ىنرقتلا اذ دحمإب طعاف ( ىبرقلا اذتآآف )ن ا رةلاو !سوهملع هللا لصد محك ( نون ني

 وهف كلذ« قونافمايأ 3 ةثالث كي لزانلا فيضلا مر 51( ليبشلان او ) ماهطلاوةؤاكلانيسملاطعأ( نيكل وز

 نوديرب نيذلل ) ةرخآلاىف ةماركو باوث (ريخ) مار ر, الاوة_.طءلاو ةلصلا نم تركّدىذلا (كلذ) فورء» ةقدص
 مينا أ امو) باذءااو ١ وليوسلا نم :رم نوجانا(نو ,كفملا مه اوأو), وسطا (هللادحو



 ا هريغد, كرشي نفذ( نيران هاونوكتالو ) امناقر أ ىفاهودأىأ (ةولصلاوهقأوهونتا دلال دا هللد

 وقراف من اوهأ فالبخال ةدفلتع 0 هوأهد> ( مهنسداوقر ,ف ) راما ةداعاب ني- را نم لدي ) نيذلانم (

 | ماما عياش داو لك اقرف ( اءيش اوناكو ) مال_سالا نيد اوكرت ىاذنغ هللا ىكر لع ةءارقىهو لعو +

 سو أ لازه نيددع (ولح يانا هاذاو)اةحهلطاب بسر ورسم هيهذع حرف(نودحرف معدلاع) من( بزح لك ) اهلضأ

 3 الخىأ(ةجر هنهرهقاذأاذامث - 2: عد رح هيلانيبينم مر (ن ورسثملاو ىداملاءزجلا ) اوعد) كلذريغ وأ طشوأ
 َ ١ 1 6 5000 ١ تافاذاا) ةدحلا
 هللا ةرطفل ردقملا يصانلا ىف ريعصلان 0 كير بانلانمهيلا نمل !قو ىرخادعب ف 0 : ! 5 8
 ةدابعلا ىف( نوكرمشي معرب

 ى مالمذه ) اورفكل 0

 ديعوال 4 مال لقو
 معنلانم ( مهانينا اع )

 ال ق كرفكي ( اوهتقف)

 اونوكتالوةواصاااوهثاو هوقئاو©هلوقل ةمالاو لوسرلل باطخ ةيآلانال قاىفوا
 رااوظعت د هللا لص هللالوسر فاح طع تردص 8 هنار ع 7 ندر ثمل نم

 ىلع هنو دنع اف مهفالتخا مهيدتل رفو نيك هم 5 لد هي مهند او | ف 0 0 نيذلاع نم © ا

 وناكووه هباو عا ىذلا مهنيد اوكرتىنمع اوقراذىئاسكلاو ها مهءاوهافالتخا

 هك نو> رف مهيدلاع بزح لك ةناهندلصا ىذلااهماما لك عياشي اًمرف هاعش

 نيذلا نم ربان ا ىلع لك ةفص نوخحر 8 لمجينا زوجنو قحلا هنانأ- َظ نورورسسم

 ند هبلانيدحار هي ديلا نيبدنم مهب ر اوعدؤيةدش ُس © رض ساسثلان سمأد اود اوقر 5

 (نولعت فوسف)ديعو سعأ
 ل ركمتك لابو

 وهذ ) ةع(اناطلس مهيلع

 اك زا هملكتو ( ملكت

 اذكب قطان هءاتك لوقت

 نآرقلا هءؤطنامت اذهو

 لاك هيك ةداهشلا ءاعمو

 1 0 رشي مهب رب مهنه قر فاذا قف ةدشل | كلت نما ماد هج ردم مهقا ذااذا مث ف هريغءاعد ا

 ةبقاعال هيفماللا هي هانينا اع اورفكل ف عافاع ىذلا مهب ربكا رشالاب هنم قيرف أجاف
 أوعتكتلو ”ئرقو ٠ ةغاام هيفتفتلا هناريغ هياومتتث ف هلوقل ديدهتلا ىنعع سعالل لبقو

 ه#اناطاس مهيلعانل زا ما 8 ضاما وعتك نا ىلععايلاب ىرقو٠ كمت ةبقام## نولعت فوفو ْ

 قطنب اناتك اذه) هلوقاةلالد اكت## ملكش وهف له ناهربهءءاكلم ىاناطاساذ ليقوةخ

 ةيدسب ىذلا ىمالاب هتعجو 1 ارش ه نوكر مشي هاوناك اعوإف قطنوا ( قملاب ركلع |
 هتفتإ و مهكر شب دهشي وهف

 ( نوكرشي هءاوناكاع )

 ( هوقتاو ) ةعاطلابهللا
 وع بةأو)؟سمأيفموءيطأو
 تت اواصلا اوعأ ( ةاولضلا

 نماووكح الف لإ

 6 نقرا عم(نيك كش

 (مميداوق رف ني ذلا نم) ميد

 اوناكو)مالسالا ني داوكرت
 دولا اقرف اوراص (اعيش

 لاملالهأرئاسو ىراصتلاو
 دله لك (ثّدحالك)
 (و) اوعد)ة:دش(رض)ةكمرافك <( ىاعأ لك ؤ) قسما نوري نوب (نوحرف)نيدلان م مهدنعاع (ميدلاع)
 م رب) رافكلا نع(, 0 رفاذا)ةمعن(ةجرهللا نم(هنم) مهباصأ(م يقاذااذ تاون ل اع للا عفرب (مءر

 | اوهقأو# ءوفاخ كلذ عمو ىا أ هي ءوقاوؤ» ةعاطلاب هللا نيابقمو ةبوتلاب ىلاعت هللاىلا |

 نيذلان م ردارقلا نم اونوكت هالو # امتاقو أف اهدأ ىلع اومواد ىأ 6 ةولصلا |

 | مهل ليقو ئراصنلاو هويلا/مجو ةفاتدع اق رف اورا اض ىأ < اهيشاوناكو مهند اود 8 ا

١ 

 و

 هللازيدنم ممر اوعد ف : د © رض سانلا سماذاو © لاسر ©
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 لق هيأك درفم 1 ىلع موش ن ذأ 1 ا ,لمنا اذ ١ ضرالان 3
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 تاو دعو نمدلو (

 ( نوتناق هلك ض رالاو

 نا دود>ول نوداقنم
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 ]| لمتال اذادعبام نال نوحر 3 ىلا عاطف ىداولا ىلفسان م هتوعد 2

 ْ نمدلو ١ ىلوالاباوح ىف ءافا|بانم باب كلذلو ةأحاؤمال ةساثلا اذاو هليقاعف
 1 هيلع نوعتتعال هيف ىلات هلمفا نوداقنه * نوتناق هللك ضرالاو تاوعسلا ىف | نورقموأ هياعنو.::ءال ريف

 ا ةداعالاو ةبلع نوداوهو 0 , كذا كعب هي هدم مق تا ودم ىذلا وهو اًودمىذلا اوهو)ةيدو.علاب
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 ىأ( وهو )ثعبال ( هديعي
 أ ) 0 ) ثءبلا

 ةداعالا نال كل مادنعإ (هيلع (

 ءاشنالا نم لهسأ دنع

 ترخأو دداققلا متركنأإف

 : نوهال وه ريكحذنو نيهى ع دليلا ل ءاهلال /, كلذلو ءاوس هيلع

 ىلع اًةماق داو هسه نءاو سايعنا لاق ه سحاب ن ص نال ءايسلا عوق نأ هناي 1س

 سايعنا لاق ضرالان م ةوعد م يا د اذامث ف ه سحأي امههامق مود لقو دعريغ

 ضرالا 1 حد اذامثدي لإ 00 3 نودر 2 متااذا 5 0 0

 ىأ 6# نوتناق هل لك ضرالاو تاوم-لاق نمهلو هت ضرالا. ند نو-> رخت متأ اذا ْ

 اوصعءناو ثعيبلاو توملاو ءاقبلاو ه 6 انا ىف نوءطم 2 ساسبع نال نوعيطم

 ةكواادع مد 8 الوأ مهةلح ىأ 353 هدلسعإ م قالا اودمىذلاودو 0 ةداعاا

 ِء .

 نوهاوهو هلوةىق ةاصلا

 وه هلوقق تمدقو هيلع

 7 5 5 1 7 2 ١ صاصتخالادصقا نيهيىل 1ع

 وهو ا ليقو زبزعب ةماع ىث نمامو هيلع نيهوه أ ةياع نودهاوهو 3 ثعبلل أ

 5 ا ١ 5 1-2 4ك ع
 لقو ءاشنالا نم نوها نوت ةداعالان | سانلا لوةعق 2 ىذلاناف ةيلع رس

 ىعمألاف 9 اتهامأو ا

 ةددبعوب لاق و صاصتخالل

 4 وه ٍُز ربك أ هللا| لاق اريسإ هلل ىلع كالذ ناكو ل>-ونع هللاده, دوف ليها ىتهع ن نوهالا| 7 هريعو جاحزلاو

 دل مهءاق نال ءاشن الا نم قلخا ىلع نوه ودوأ ءاعالا ىلا ساقلاب تن : وه 8 ل 3 ةيظعءاهسفنف ةداعالاو كح 5

 ليكي انضمت أقلع مئافطن مهنوك ند له_ساتدحاو

 5ك اءداذامت) هنذاب ) ل صر ,الاو ١ / ءامتلا 50 نا ) ءاهسلاموةثنأ 0 هيردقوهترنادحو تامالع نم ) هتايآ ندوا)

 هل دي (هلو) روتقلان م ا نوجر 0 ًااذا اوال رولا نم 00 هةوعد )ليفارسا ناسا ىلعةماقلاموم هللا ىنعي

 3 3 5 ع
 هنادناكهن داعأ هياعزيه(هياعزوهأوهو)
 ل ا 5 8 5 م
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 مكمانم هنآ نمو )نوملاعل الا اهلهديامو ىلا ءتداوقرسسكاا د عشب و ملاع جت صفح ماللارس 6 ا
 هناا ن ف ىىأ 4 دب رن ا فالا باب نءاذه(هلض -ٍه ند عاَحاو راهثلاول )1

 فاك ا 5.3 اخد طال

 ندوب © قول ملال ع امو 1 3 اج صفح ًازقوءنحوا سنار ١

 ىوقلا رك ادا نينامزلا ف مكمانم . هلضفنم؟ٌواغتباوراهنااو لمللاب مكمانم هايآ

 راثلاب 5 ةاتناو للا كمانمزوا امتيف كشادم تلطو ةضدطلا رمل <.
 300 1 ا 3 0“ ّ 3 جووجسم 4 50005

 نا#هيفةدراولا تايآلا رئاسهديؤيوةحاهلادنع رخ آلا ملاص وهف امهدحاب صتخا

 نمو 8 ةرها هاظ هبف ل ناذ راصن ٍةساو مهشت عام 7 نودع موقل تان كلذف

 داوقك نإ ردقم © قربلا مكيرب هنايآ
 ىدلع تنا له تاذللادهثاناو » ىغولا مغخا ىرحازلا اذهياالا

 ةبآ ءريدقت فود ةفصواءارتنا نه ريخ ىددعملاب عهستد] وقكردصملاةلزنهلزئمهيفلعفلاوأ

 هلوقك قدإلااهب مكيرب
 دكا شدعلا شاى رحاو توما 0 ا انراثالا رهدلااف 1

 | مزاي ل ءفلةلعلا ىلع امهبصن و مهقم او ثيغلا فهكاعمطو #رفاسمللو ةقعاصلا نم#اذ وخو#

 رب دعت ا عمطو فنوخ ةدارا وح فاضم 3 3 ىلع هلوا مهتةرمز :ستمهتءارانافروكدملا

 هتلك ل ثهلالا لعواناط.شالاغرهتلعف كلوقكو عامطالاوةفاخالاب عملعلا وفول ليوأتو

 كعب 00 تاينلاب 3 ضرالا هن يف ق«ديدشتلاب ”ىرقو# ءامءائسلا 3 نملزنيو ف اهافش

 اهب اء سأ ل لا م مسا ق مهل وقع نواه ري نس نو اقع موقلت اب الكلذىف نا 9 اهسبب هك اه

 هللا ل1 نم بار 2 ةلاو ق وادع هلا ه ودعلاوهر 2 ند قادت بدحاص فرعبلو ةريثك حلاصم

 لد كلذؤقوءدار 6 ودار أامىلع قاخلا قاخ نهن ١

 0 0 م املأ مول 7 ند تاب 5 كلذ نا

 بابسأ باطوهو هلضفنم 5 ؤاذتباو ةحارال لبالاب مكما اذم ىأ 6# هلضف نم ؟ؤاختناو

 3 موا« ر رم 0 5 كك 3 كلذىف نا لع راهنلاب ةشيعملا

 دعست ميقمل ا ىأ كي اعط 0 رطملل دعتسل رفاسملل ىأ * انو قربلا مكرب هنا

 كل ( ىو 10 نم لذنيو وف عئاصملا قرط ةيوستو عرزلا لحأن م هيلا جاتحت

 7 ىلفعلا لاكوةردقلا كعمس ىلإ

 و جيا راهتلاو لالا 08

 1“ رداقااهناو هللا ردق ا أ لو , هادي 6و مهل تاب ا كلذفنإ امود لعب ضرالا

 اان( سس بيم 5 0 7 قانتاورابلاو لالا أ

 و هنن ادح تأ داع٠ نم(هنابأ ن 0 هذ نوعبطيو(نوعع!موقا) ار ا 1
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 كا ١

 لصف هناالا راهنلا و ليالاب هلضؤ ند كاذبا اوكمانم

 0 . 8 م ) 3 2 3 7 00 0 ٍِ 0 او امهيفكواغتباو نينامزلا ف مما دارحلاوأ نرشآلا نيش رقاب نياوالا نيسرقلا ل
 نآرقلافهرركتل لوالا

 هتايآ نمو ) ةبعاو ناذ آ ربدت عام” نوءعسي ىأ ( نوع موقل تايآل كلذفنا ) نآرقلاهيلع لدام ىناعملا كا

 لاز/اودنعهللاىذر دوعسم / مورلا ةروس 3 م فاقدك 9

 ةاوودصملا ةأزنم لعقلا

 ىدب .ءملاب 3

 ع

 عمت ن را ىاءارت نآندرح

 (اذنو> ) هلوق كعءامسوأ

 لثملا رسف

 فالذ اللا ندو اةقعاص ما نم

 ؤ ( اممطو ) أت
 اعنيطاو رئاسعأل انو

 لعنابوىئمامدورضادعلل

 فدح رب دقت ىلع هإلوءفملا

 هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا

 فود ةدارا ىا هما

 لاك لعاوأ عمط ةداراو

 لزتيو) نيمماطو نيفئاخ ىا

 ىكمفيفنتلابو ( ءامسل
 أرطم ( ءام ) ىرحعبو

 امتومدعب ضرالا ه.يمعث)

 مول تابآل كلذ قنا

 مهو ءءعبنو وركشإ(ن واقعا

 ايف (كلذف نا) كالذرب راعو

 فالخخإلا و 6 نك

 (نيللعللا) تامالغا(تايك) |
 :الاونحلا ا

 (هنايآ نمو) ص

 هب ادحو تاما نم

 مكتوتب ١ (ركمانم )هنر ,دقو

 تامالعا( تاي الزرا

 هللا نم هنأ نوتدصي 0 ) اربعو تامالءل(تاب آل)رطملا نم تركذاعف (كلذىفنا) اهتسوب
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 7 : 04 مس 8 2 ل

 نود رصتن( نو رش )هني رذو مدأ ىأ( رمعلا مد ااذام

 مكل قلخ ناهتايآ نم 2 ضرالاق نب رمشتام
 ا نم نعل 93 اه دعب ءاسملا او

 ١ نر !اوفاالا نمدحاو
 بيلا لاماذا هيلا نع

 508 9 لع
 داوتلا مني لح 1

 جاوزلا بدسإ مارتلاو

 ةياتك ةدوملا نساك ٠ ىلإ

 | داولانع ةجرلاو عاجلا نع

 رلاو5 داس ا ةدوملا لدقو

 ةجرلاوةدومل ال روز وجمال

| ١ 
 دج |

 ا
 ا 9 0 اوهللا نم

 ا
| 
 ا
 ٍإ
 نورخشفت حيات 59

 | امندلا ما ود 5 نا 0

 ١ ضرالاو ا 0

 ١ ىا( مكتسأ فالتخاو

 ْ قطنلا سانحاوا تاغالا
 0 مكتاولأو ) هلاك

 ا اره ريغو ضايباا وداوسلاك

 كلذفالتءالو

 < هاو

 ا فراعتلا مقو

 ا عقوتقغاو تاك اشتولفالاو

 ( سايتالاو لهامتلا

 ءاذىفو حلاصملا تاطعتلو

 0 با

 ا

 نونو 4 افتم هللا الا اهملعال ل

 ) هل ذا مث ):دالوأ

 ردق وخذت 0 . اد و تامالع نء( 4 4 0 و)ضرالا 6 و لعنودت# 0 .(ن وريال م

 كا نكسيل(ايلا اونكسل) مك اثمامدآ(اجاوزأ

 ءادون 5 ةعاجس ا

0 

: : 
 0ث مكوك تقو متأجاذمث هر مدشو ه 5 ًاحاغمللا: ذاو م 11-5 5 ٍءاَءع

 5 مالنا د ةنلع مدآ عاضنم تةلخءاوحىأ 00 )0 ءاا اونكتل احاوزأ مما نم

 سئنح نم نيذبالا نيا 1 كلذورخآ سذح ْن *.مآل أهسدحو 0 مكشأ 0 لاحرلا بلد
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 ؟ ءا اة

 نيب 5 4 نووملاز ىداكا ا "نر

 / قيرشتنمارسشإ , 7 وكاكقو متاحا مث ه# نورشتنت رمش مث اذامث 01 هنممهلصا قلخ

 علضنم تقلخ 0 « احاوزا مكسفنان ٠ مكلف َداَخْنا هتايأ نمو 3 ضرالاق

 3 شدح ندال مهسفح ن : م نهثالو أ لاحرلا فاعذ رم

 ببس فالتخالاو مذالقل-ع ةيسنجلاناف اهب اوغلأتو اهيلا اولقل هكاهيلا اونكستل ف

 نةلخ ءأمس دلا 0 مدآ

 © ةجروةدوه# سندا دا رفاعي و اسنلاو لاح رلانبب :ى ا مكن لدد و و رفاتتال

 نايوا شاعملا سعال | اىظن تاناو.كلار ا فالد :اهريعو ق شل لاح جاز "لا ةطساوب

 ناسنالا شعت

 *نوركفت موتا تايآل كلذىفنا قظانمةجرو هلوقادلولانع ةجرلاو عاذلا نع ةيانك |
 00 تلا دع صر ,رالاو 5 اوعسا| قلخمتالا نم وو ريا 0 نم كلذ ىئتامزواعيف

 هلاك اكشاو 0 5 عسا :حاوا اهيلع 5 ردقاو اهةضودم#ل اوا 700 :ان مكاغل

 ةدوملال قو مجارتلاو داوتلاىلا جوملا نواءتلاو فرامعتلا ىلع تقوم

 هداودو دلحلا ضارب 03 مكنا ولاو 0 ةيفكلاىف نييواستم نيةطنم عمسأ 0 هناق

 ىد ةققراعلاو.ن ريالا متو ثرحت 2 اعدل حو اهناو ىِ اواجنأ أ مو ءادعاألا تت 3 اط.طوا

 نافل قيلعلا ىف امهل ةيقالملا روءهالاو امهبارسأو ايه داوم قتاوتع وعلو اونلانا

 سقم م ل ةاقنالا 0 0 صر ,الاقن ارا نور رفا ع 10 مو 5

 ع

 | وليقل ىأ «املااونكستل 3 قلي مدآ عل ا م نمءاوح واذ لد ةومدآ ى ىزن*م سند ىأ 4 احاوزا

 ةجرلاوةدوملا ل نيدو زلا نيب : لهح ى أو« ةجروةدوم 5-5 لح وعن هول وجاوزد هز

 فطاعتا بدو هول : بيسالو ةبارقالو ة 3ك ردم ةقلاس ريع ند ناجارتيو ناداو | امهذ

 8 ا ع

 كلذفنا 2 ناحوز ءلاذلا أ 5 جارت ريعنمه رح الام اه دخت ىلإ 2 "قامو

 3 تلا هع زنق كا 0 5 0
 صضرالاو تاوعسلا قاح هنابأ أ نموؤ# هتردقو هللادمكع ىف ىا و نو رطفس مول تاب ال

 ٠ .٠ م 5 . - - .

 دار 1 لدقو ا دعا ةيمدعلاو ةمرعلا تالا فالت>ا ىا 3 كسلا فالتءاو ا

 ل كلا
 داكن ا قحاب كفلاخ هلاكشاو نب هعطنم 0

 هلو هقطش 0

001 

 التخان قم كلذ ربغو ردو رقشاو ضماو موس ى

 ]ل
 مو ىح نيقفتم

 0 ل اوكا تثوص ا ع

 قطنل ا

 اح
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 ا الأ ىأ #«# مكناولأ و
 لاكشالا ف ذاتحا ىف ةيكملاو مال | كلا ءاع مدآوهو دحاو لصأ نمو دحاو لحر وذ

 ع

 تقفتاولاف هتروصو هتلحو هلكشب دحاو لك ف رءل ىأ فراعتا تاودالاو

 | تاطءالو سائتلالاو لهاهعلا عقول اد ادداو ا تاكاشتو روصلاو تت 2
-- 

 ا يلا

 «طاصمإلا مكسفن أن مركل قلخ نأ) هن
 فر -لا لعقأ الة (ةدوم) خفي اود املا ندب 6 لعحو)هتحوزىل :

 ترك ذاعف( كلذ ىف نا )رب ريعصلا ىلع ريكلإة جر و 2 كلا ىلع ريعصلل د هدوم ل 0 6 - أ رملا ىلع لحرلل (ةجرو)

 ا | تاو اقاخ)هنردق وهتضادحو تاقداع نم (هتيل 07-5 ا ايد ) نور' كف موقأ ( ا ريغو . تامالاتلا اتا الز

 دوسالا و رجالا كروص ناولأ ف التخاو(ركلا !أو) كلذريغو ةيسرافااوةمبرعلا مكتاذا ( مكتتسلا أف التخاو ضرالاو

 : لاش ر انا ١ نم نيف ل لا



 د دن يلا

 2 هم 3 ا 3 0 6 3 . ٠ 5 . ٍِ ما 3 1
 راطاانمدضيملاىا (ىللا نم تملا جر و)رئاكل انمنهؤملاواةفطناانمناسنالاو دصالا نمو انفراج

 ديدشتاابو داجو 1 رع وبأو ىاشو - امهف ففمملاب تمملاو كل م رئاكلا 1 ناكنالا م ةفطالاوأ

 جارخالا كل الر ءااملخ و لعوةزج نود < (ن رود ر ف كلدكو زاهد ”(اموم دعب )تا :اان(ضرالا يو .( معدبع

 ةداعالاو ءاددالان نأ تل و / مورلأت رودس ١ نوح رحب ىصنلا ا 7-1 لعق و فاكلا واكروبقن منوحر 9

 ايوا

 ظ
 عرج هز نوحر 2 كلذكو هاذذ لا نودع يح هللا ناومسف مص نيح لاق نعمال السلا الصلاهيلع : ١ رداقوه ٠,هةردقىفن 1 : دنس -

0 

 0 و ا
 ل |نمتيملا جارخا

 1 ىلا ع نودتع احل ىرقو :ةفاع 1 هناثام كردا ىسع نيح لاق نمو هتلر ىف هنافام كردا

 أ
1 

 أ 1

 سايعن.ا ىو رهسكعو ناك اك تملا نم 8 جر 0 هيف نوعحكتو هف' نودع ى ا نوح اندحو 0 1
| - . 5 5 - 7 3 

 ١ تقءيوا ةضيلاو ةفطنلا * ىلانم تملا جرو وه ةضيبلانم ناطااو ةفطنلا نم |
 هو كيذكو وف اهسجا هي اهتومدعب 9 تاينااب 0 ضرالا يحول سكعاابو توملاةامخلا ا

 ًارقو توملاةايحلا كيقعت اًضيادئاذ كروبقنم « نود وف كرخألا كلذ لو ١

 هنال ءاشنالا لصاقىا | # نا رن نم مكقالخ نا هنإنآ نمو ءاتلاعشب قنايكلاو ردك

 .أ٠ ٠١ ا تك
 ىتلانا ع هلل ىدر

 اخ
 ْ لاك [.سو هلع هللا لك دص

03 

 تر 7 ني_.> هللا ناسف ارق٠.م

 م ةياع
 7-0 كداعلا ىل | نود

 ع *وهننحس امه.ف :لاقو ا امهحر كل هلع كا لاقام ل ثمل اف لد الا هنءاحام ا

 نايعالا لع نافل ف> ناتملك 0 هللا ىلص هللال وسر لاقلاق ةريره ىفأ نع( قو

 اذهو طولا هللا" ناحمت هدي هللا ناس نودرلا ىلإ ناتينح نازيملاق ناتلقت 1

 تاس نم مل تك" ءالص

 رطقو ءا_سل ١ موك ددع

 راعشالا هر 0 راطمالا 2 3-0 “ 3 لع |

 ا

 ا

 لكرد تافاصلاو ةروس ظ 3 1 0 5 نك يل 5 ! فاي 4 هدم ادةلام 0 تأي ملم 2س ءاممدم < وهللان *| هس 2-3 نبحو صا نيد لاق م

 , | قىهو اهدنعنم ةادغ تاذ جرخ | سوهيلع هللا لص ىنلانا اهنع هللاىذر يسوديلع ْ تاماذاف ضرالا بارتو ْ

 رقع ف رح لكب هلىرجأ ١] تاقدعبي تحرخذم اذه كلغ اعف تازام لاقف راهنلا ىلاعآامدعب محرف اهروعسم 1

 هيلع لاق هريق ىف دل 5 هللأ .٠ ناك نونو ل كيام كب تنزووا راع ذه ماع تا 0 ا كدعي تقدم لادل

 6ك ًارقنم مالساا ضاقوَد 1 هع ا ديرو 09 ةنزو هل ءاضرودقلخ ددع هدمخو ا :

 نوسع سيح هللا ناوهسف موي 03 هل نأ ؟دحأ زب ع لاَكؤ سدو 0 هللا ىلص هالو 32 5 0 ١

 هلوقمىلا وحمل نيو ا هللا علاق 0 ل 32 ككل هناساح نم لئاس هلاسف 0

 1 .0 .٠ -ِء 5 6 8 7-5 0 3 5 مه 5
 كل رذأ ورح كاذكو دع ا ريع هياقرؤو هئرطخ فاادتع طو هسح تاق 6

5 َ 0 5 8 20 3 , 4 36 

 اهلق نمو همونىف هنافام || جرخىأ 6 ىحلان٠ تملا جرو تءملانم ىملا جرخم قف ىلاءتداوق## افلا نيعبرأ |
 ةناذانب الر ذأ ىَبع نيح ةضيلا ند ةحاحدلا 6 رع لَديفَف ةفطنلا نم ناو.لا جرو ناو نم ةفطقلا ا ١

 نمو ( هنابآ نمو زدتلل ىف

 هتردقو هني ونر تامالع |  نوجرخت : كلذكو قفامم تاينلا جارحاو رطملابىأ  اةومدعب ضرالا يو و 0

 ندؤلاو م أ ؛اكلا ج - رد 3 رئاكلاو *,م نمؤسملا عوكل امن 6 ةحاج دلا نم ةضيبلاو أ

 بأ لأ كفخنما ) هنابا نمو 8 باسحلاو ثعبال رو.ةلانم ٍنوجر ,2 ضرالا نم تابنلا جارخا لعل

 7 يارتورم) ل _______ بارت نم مدآو هو كلصأ قلخ ىأ « بار نم كقاشدا ]|

 ةفطناا(ىملانمتملاج ريو ) ةاوناانملمعلاو ةضيباانم ريطلاو ةفطنلا نمباودلا وةمسنلا( تملا نم ىحلاج رم (

 كلذكو) اهسسوبب و يطل ) امومه دعب ضرالا ىو 1 اعلا . ند ةاونلاو ريطلا نم نعربلاف باودلاوةمسشلا ىو

 مكقلخ نأ)هلوسرةوبنوهتردقو هتنادحو تامالع نم ) هتايآ ٠ ندهو ١ رو.قلانمن ١ وحرو نوح اذكع لو ( نو>رغ

 متأو بارت نم مدآ و مدآ نم(بارتنه



 اك ةالمل اهم نيد راحب مهامو هلونقك عبنع كك هنع نو.فةال 0 (نور رضع بادعلاو كن واف )

 0 ديعولا و دعولا'

 ااو ) هللا نا_عسف ١

 وه ىذلا هرهاظ مييبستلاب

 ءانألاو ءوسلان م هللا هيزنت

 تاقوالا تو ريدعاب هيلع

 هللاةمعأ نم اق ددحتلمل

 ليقف ةذاكلاوأ ةرهاظلا

 تاواطلللا له سابع نال

 معن لاَعَو

 وهو ةيآلا ةدفدلتو

 نآ رقلاىف سما

 ( نوع نيح )هلل اولص

 ءاشملاو بزغلا د

 ةالص(نوعصت نيحو )
 تاوعسلاىفدحلاهلو) رعملا
 ءانعمو ضارتءا(ضرالاو

 نه مهلك نيزيمملا ىلع نا

 ضرالاو تاوعسلا لهُأ

 تاوعسلاىفو هودم# نأ
 (اشعو )داود

 ةوطعموهو رمصملا ةالص

 ايشع هلوةو نوع نيح ىلع

 نوسع نيح هلوقن لصتم
 ةالص( نورهظ:نيحو )

 ىفلخد ىأر هظأ رهظاا
 2 نا وقلاوةريهظلاتقو

 قس [تاواصلال]

 ةكع

 ىف ( بادااىفكئارأت
 نو.دعم (نو رض )رانلا

- 
 تر

 م 2 - ل ونام 5 نورشلاو اولا 3 نللا)

 نوع نيح هللا ناسف ِ ظادنع وشال نولخدم « نورضع باذعلاىف ككااذ

 . صرالاو تا مدخلا َّق دلاهلو دولا ني>و
 1 أ

 20 . يمالا ىوعم ّق ظ

 لازم | اهمق ثدخامنا لضالوا تمعن اهفددمعاو

 رابخا 3 ا امشع و

 هيردق اكيفو 1 ١تاقوالا 1 ةيلع ءانذ اعز هلل دن ريد !اعت هللا

 هتاتععاو ههيزتت

 ل حابصلاو هس ميدستلا
4 

 ةعطاتلا دهأ و

 | ورحل لها نم زيع هل نع دخلا |

 ردقلا نا

 نديص#و ص راآلاو تت

 ا امهنف ئىظعلاو جه
 نك راهالا ر د 0 ىدل دل ىثعلاب اأن 00 ص صلو ر

 رثك اامهيف ععنلا دع نال: ةطسو نه ىلا" ةريهلظلاو اهرون 'ضقناذا نيعلآ, ىذَع

 ا نضضرالاو تاوعكاىؤدجلا هلو هاوذو قاع نحمل !ع | اذ وطعم امشع ن كنا زوو ا

 نوسع دا تأ هلضالا 4 ةعماج 5 هلا را امه هلئلاىذر س ماع نا نعءو اضارتعا

 0 سعور جمل ةالصن ورعضلاو ءاشعلاو بر ملل دلع

 تقو ىاوق ناك لو 2 ناكميال ة ةرن دع اهنا نسحلا عز كلذلو

 مالا | و ذأ صااذ لع ةهنعو ةكع تح رفاه 0 ع رثك الاوةسدملاب ا رئاعاو تقف

 روظا ذاصنورهظتو رصدلات:ال

 نيتتكر ةكع بدا ولا

 هتعوذي | نوسَع ٍس ح هللان ايف لاف قوالا زيغلاب هلاك نا هرعس نه |

0 

 كا
 ءإ| -

 ءاشعلاو بر أ ذا ع

 0 ا م.صلا
1 

| 

 ا ىأ# ايشعو ص هلن واصيو ضرالاو تاوعمال ها هدم س ادعن !لأآق 34 ضرالاو ا

 0 , امشعملل اولصو |

 ا ممنلاو نا رملاىف سا تاولصلا دحن له سايع نال قرزالان. جينان ل لاق رهظلاةالص

 ا تاوهلاف 0 اهإو 0

 . نتضيبا 65 ىو -
 نورهظ:نب>و ف رع ضحلا ىهو ةريهظلا 3 نولخد ىاأ عالص ىنعي

 تاقوالاهذه صخاعاهنااعاو امقاوهوس لا تاولصلا تءجلاقو نيت آلا نيتاهأ رقو
 - ع عج

 مجوسدلا ىل ا ه هناقوأ مدلج فرعي نأ نرد الناسالاو اهمود الاعالا | لسنا ميبسنلاب
 تااغىق داع !| هنع هللا فم كلذ ربغو 3 و رعمو لوكأ اه ند ةشدعتام للا 0 2 ٌ

 ١ ديعلا لصإا اذا هرخ

3 

0 
 ا
 | هرج د عبس هلل

 .1وليالا لوأىفو هرخآو هطسوو راهنلا لو ايات تاقوالا |

 ر ةرسثع م.سىهو و 00 نيتعاس 3 اعايف ردفلا 5-6

 مس عاكف اناثوأ قف "سلا تاولصلا نانالا لص اذاذ رحفلا ىتكر

 ا مونلا رادّم ع راهنا او 00 عبجف تا اك 0 ع ك راهنلاو لالا نم ةعاس |

 5 ارعلاو عيبسفلا ىف هناقوا مح فرصدق ن وكف مقل اهنع عش سمح ملانلاو

 ه5 حيبستلا لضف ىف لصف 35
 وب لكيف هدم#و هللاز ,اوعس لاق نه 1سوهيلع هلنأ ىلص هللال وسر ,نأ ةربره ىف نع لاق

 | لاو !سودملع هللا ىل !صىخ 1 نع هنعور ,علادبز ز لثم تنكناو ءاياط تطح لح ةئام 0

 © نم ) ىف دخل اهلو ) رحملاةالص (نوعصتنيحو ) ءاشءلاو برغم اةالص (نوسكنيح) هللا واصف ( هللاناعسف )

 رهظلاةالص ىهو(نورهظتني>و) رصعا |ةالصى هو(ايشعو) )ضر ,الاوتا وعلا لهأىل !ءةعاطلاو ركشلا (ضر ,الاو تاوععلا

 لاسقو دمع ولا. نم 0 ودع ه هلا ىلا



 0 ا و 0 لات .سؤرعو وباع الاو (نوءحرت 4 دام ( توالادعب ميكي (مديسب مث )رهن قاخاؤدب هللا 1 3

 نبذإ نك( 1 مر ا ١و 0 نول رم 0 لا ) عت نأ نم سيو سين اذا ساباف هن رطان لاق ريعتو سايل

 اقتاألا أ مع 1 5 ل | رس 576 اذا لف ةواوب فمما 0 كن مهودنعا 1

 نأ( 3 10 ( مورلاةروس )اهتكرحدنم ىذلا <[ ” 8 فرط اروع ا ءايلالبق
 وحس ح ةقهت

 1 اوذك أَو لتقل ىاولا تلو 20 5 نا لاب ايد 3 اهو دعت و لا ”انورفكي !
 3 رئاكامدلا اور

 ا :
 0 رسم 0 اك اذا ةءانسالا نأ مرسم نولي 0 ا كب 04 اأو ما,مالل انوذعربذلاو أ

 ةعاساامولا مونو) مب 0 1 تبصنلاب هب اع نو. .فوكلا وف صاعنب 1 25 لوقا ىنومة نئضتم تت زوتسالاو بيدكتلاب

 ا 0 7 ١ م 1 قلخا !ًودس هللا 00 هر ؟ دملا هاو ولا ىلع اوك ناوا اولا مسالا .اىلع |

 0 نورد يعسا | ىف ةئلاملا با 8 لرد ركل # نوعجرت هيلا مث وف مهئءبب هك هديعب مث ول ١
ُ 

 ١ 3 ةعاسلا موش موو ف لصالاىلع ءايلاب حورو ورعوباو 1 أرقو دوصقملا

 ص 2 كا مساو كم اذا سابداق هنرظان لاش نيس نبريوعم ا 3 نودمهر ا

 ها نكيملو ف هتكسا اذا هسلبا نم مالنا حفب ”ىرتوءوغرتالىتااسالبملا ةقاناا هنمو
 0 هك و هللا باذع نه مهاوديحت ها عفش 3 هللاب مهوكرشان 2 7 مهئاكرش من ْ

 ليقوم اوس نيد م 06-5 3 ند اوناكو 00 0 ل !

 أ واو ١ لمارساى ءاولع وءاوعقسش نيصلاذ 3 7 وحلا نررف اك ايندلاف اوناك أ

 0 . دورس“ ١ تااصلااواعواونمآ نيذلااماذؤ# هلوقا نورفاكل اوزو:مؤم ا ىاة#نوةرفتيذئموبةعاسلا امكا ١ موقتمويوإل اهتكرح هنمىذلا فر اةروصىلع ةزمهلل انايثاءايلا لب ةفاالاب ىأو لاو
 م 2 0 5 ١

 ف خام رر :أ يفرم ١ ا مههو>وهإتالهتارورسنو رس © نوربح هراهلاو راهزا تاذ ضرا ه# ةضورفم يف

 راسملاهو>و لاغحأل 5 ةرخ لاعا اعل اماب 11 هدو ركن

 ل ندر نوح م 3 ا تا هدا دعي مح م ءادحا م ةىأ 3 هدمعيإ 6 نحو 006 هللأ 3 كاع لبقو نوه ركب ليقف 0

 ع 3 9 لو 3 نود را 1 ةعاسلا مون مونو 8 5 مهااعاب ممر 0 ىأ : نودجحرا 4 دا
 0 اامأ ل . أ

 د 3 0 0 ىملو © نووضتغي لقو مها و مهمالك عاطقش لقو دي لك نع نو 7 هانم
 ءاقاو انااب اوءدتو ا
 نب

 ثعلاىأ(ةر آلا ءاسلا موقتموبو 6 اا نؤرش نيئدبت» نيدحاجىأ ' 1 ءاكرشب أ

 5 ةلالدل نسرفاكلاو

 نيذلااماذ) لاقش.ح هيلع
 تاالاصلا اولعو اونمآ

 ناتسب ىأ ( ةضورف مهف
 ماالريكدتلاو ةنللا ىهو
 (نوربحي) ضف واع زعأ

 هرساد اهري_>لاَق لل نو رسسإب

 0 و دمع يحج 2

 ربع صهجلا

 7 وز مما نوعفشي ى أ اوءنش ؤفاهو دبع قال مهمانص أدي 3 مهاكرش نم 32

 (قلظاؤدب هللا) زو رخل
 موب (هديعب مث ) ةفطناا نم
 ( نودءحرتدي دامت )دمامقنا

 مكي ز2ةرخآلاىفن رهدر 5

 و مك كلاعب

 ١ :لل ةورانلا لعل نم ةيطالهأ ل زيع ةيئأ 3 نودردلا دئموب 500

 اواعو اون مآ نيذلااماف## ل هن هلوقويف اذنأ 0 انا را لهاوذتلالا ا

 ةراضنلا ةيافقوه ىذلان | انسلا ةضورلا لق و 3 :- ىف ىأ 4 ةطورق مهفتاخاصلا

  1رورسأ| هرج ري_كلاو نورساو نومعنك ليثو نودر 5 سابع نالاق 3 نوري

 نت هتلأ قاسم كح 0 ىأزوالال !اق ةنحلاىف عامسلا وه نوربحن ىنعميف ليقو

 1 ١ ةبا قل ءووهو مى سلا و وم . الص تاوعب م له أ ىلع عل و عا كاف ل اذاذ ليفارسا نم انوص
 ع

 0 لألم (نوم ىلإ ! لد ه لدحر ةريز رهلبأ لأسو هلدروالا ءر 0-5 قيمالف عاملا ىف دح اذا لادر
 | . ع 3 مش 2 رس و

 (مهانكيملو) ريح لكم ا اهراعكو ع نم 1 بهذ ند 5 يل هروح 0 لاق عام 00 ةنحلا لهال

 29 2 ؟اضءا يضع بو اهف احر 0 اللا كدب توقايلاو محسوب لاو ؤاؤالا
 2 5 ١ الاةديعل | َن م 9 53

 5 رش نم )نانو | ةمايقلامون تعبلا ىأ 6# ةرخ لأ ءاتلو انك :يآب اوبذكو اورفك نيذلاامأو وه هسنم
 مشرد( كهل ند ا 2

 موةلموبو 0 نيك عا ؟ امانيرهتلا هللاون روش ندا ( نيرفاك 0 ا! 3 .آ(مماكرمشب ا وناكو ( هللا بادعنم مهل

 مرا اع هللا ىلصدمحعت 1 8 مآ نذلا اماث ًاف)ريعسلاف قير كو ةنطاى ق رف (نوق رغد دكموب ١ ةمايقلا موب وهو (ةعاسلا

 فو 1 نوم 1 نومعط (نورب< ) ل > ىف (ةضورىفمهف) و8 رزيبو ومد اعل تاعاطلا .( تاحلاصلااونءو)نآرقلاو

 توملادمب ثدبلاب (ةرخ آلاءاسقلو ) نآرقلاو مل-وديلع هللاىص دم (اذتاي باونذكو) كلاب ( اورفك نيذلاامأو )

 7 دعا فم تاو .٠ سيكا و ب يول ك2 مص صسم تع 2م كوع مسا يو ص 2 ا وم



 ب كلان ران ل مهراظاو داليلاق مهريسأرير ش وهأ مهلبق نع ْن , ذلاةبتاعءناكفيك اورظذف ضرالا ىلا وريسلوأ)

 هورعو ) اهونارحو ( ضرالااوراثأوةوت مهنمدشأ اوناك ) لاق مهلاج سعوا مالا ند ره ريغودوكو داعنم
 تانبلاب مهلسر ممءاح ور ماع 00 لعأةراغم نهى ًا(اعور .عار 2 5؟هبر رد.عهأمو 4 فردع رعت 0 ) 0 نوصدملا أ

 :ًاواكزكلو ١ مهلاملظم هاياو ريمدب ناكا 53 ) مهملاظل هللأ ؛ ناك ا اك)او 3 دهاناوتن و اا تكاد قل اهدلع فقتو

 9 |0070 خدع بجو أمسك اد ا خا راعكساو) 0 رشعلاؤيى معانا ويطا) يشل ال تكل 2 ء(نو وملظب

 1 اًواسا ًانينلا) ىف وك مروعا

1 

 ىدد 2 وج جوس جبة ا ا ان عك + كج را ل

 رقت هي مهلبقن 0 اة بناعو راكفيك اورظنف ض هرالاىئف اور 0 ءموأ# أن .: وكنال

 : هي اوناك < ل« مهلق نيصدملار راي ىلا م ظنو ضرالارا-طقاق 0 ّ هربسل وسالا ثيب 0 4 ى' ًاودلا

 ' نداعملا جارختساو ه ءالاطانسال اهبحواولقو 2 ,الا اوراثاو ف دومتو داعك مس (| ثينأتىفسملا ناك عئالاوهو *

 | نول كاهو ر عام 1 ُِ ضرالا اورعو 4 اه ىرحو 9 2 اهريعو رودنلا مند لع عفر اهل رندا

 ظ م مكع هفو اهريغعوف مهل ظتشال ماا ص داو لها مهناف أهايا ةكبلهأ ةراع ا صن نم دنع ناكمسا 8

 ا ىلدع اهرما رادمذا اهيق الاح فءضا مهوام نور يقم ان مدلاب نورتةه مهنا يح نم أ ا لع ةبقاع
/ 

 و كوع عم ١ ىنعملاواهءقر نم
 أ

 لا 3 رامدلاب امدلاق

 معو ةرامعلا عاوناب ضرالاراطقا ىف فرصتل ودان ءااىلع طلستلاو دالءلاىف طستلا

 تايب الاوا تاز ا ف تاندبلاب مهلسر م6ءاحو 8 0 هلع شالا داوىل 8 نوف ءافعض

 3 ٠ ع ىف

 و ه- راعنم مله سمح اذ ناظلا» لحشام م6 لمقمل 5-5 هللا ناك 1 8 راح طوف الا ىاوسلا مهتبقاع

 ناكر ل مهريمدت ى | ىداام اولع تثءح ه# نوذ: ميسا انك لوو 2 ريك دن

6-0 

 02 هه الح 2 تنس متسع
1 

 ١ 2مل ةاصخاوا لا ةيوقعلا مباع ناكمتىا 0 ا لا او 5 ١ نيذلاةبقاع

 لثع اًؤاح مهتاو_مبقاد كلتنوكتنا ىَتتئامىلع ةلالدال يدعلا مو: رهاظلا عضوف

 تايااوبذكن | 0 ف ركلاكر ردصم وا ينساك ا تل 8 ىاوعلاو مهلاعفا

221 - 
 ةبوقعلاىأ رعمتملا مضوم
 تايوتتلا ًاوسأ يهب ىلا
 قلاراثلاىهو ة رخآلاف

 ١ نأ) نيرئاكلل تدعأ

 نابوا ًالوبدك نال ( اويذك

 اًواسأ يتسن لعل د وهو

 وناكوهللا تاب 0 وردك

 مالا تعي < اهورعو 9 ةنعارر را[ اغو قو اهوث رح نأ سوال اوراثاو | ناك قب( نوزهتسي
 اونمؤيإف ىا #تانيبلابمهلسرممتءاحو وف ةكم لعاىنمي # اهورع امت رث كأ وه ةيلاخلا 0 1 0

 ع

 اا راك ا 5 ناسفطءوأ لدنو ادلع 2 © نو 8 0 م اوناكو هللا

 ىد معو هلو ىلع هللا عيطن ناذئططلا و 8 رتقان ذلاة شاع 00 هلوعقموا اًةأاساردصم

 بسسس

 0 نه نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف 88 اهف اورفاسي ىأ ©« ضرالاىف اوريسي مل
 را
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0 
 وق "تدع اوناك م ف اوريتغف مهابق مثالا عرا_صم ىلا اورظنب ىا © مهلبق

0 

 7 نا كلو رهف وح سقى ملط 1ك -اهللان يل هيد <لهاذ 1 5 ممازهتسا 35 تان 5

 «ىأوسلاؤهاوقمتساذ اناا انا عا < اؤاسأن د رس

 ةقاعنا هيلا ىد عمو منهشل مسا ءوسلا لو راشلاىهو رزه ع وست 00 جلا

 - هس ع كَ ٍِظ 1 0
 03 1 ص

 اورفاس (اورب رامسملا موأ)

 ضرالا3 ) ةكم راقكا

 فيك )اوركفتيف(اورظنيف

 ش كايضنلا نم نيذلا)ءازح (ةيقاعناك
00 2 

 1 ىلاعت ف تاهت دعلاو ا امنطاه ادغأ(ى ص رالااو ىرألا وز

 ًا)اهناوش (اهورعو ول ةكم هلع لهأشت 1 ردا 55 أ سر ,كاوةعار زالاهودقو اهوثرحضرالااوراث ا ا ةر امعلاو

 اعئ هللا مهكلهأف 00 ام اع هلاوق ى ملاو سحاالاب ( تانييلاب م جلس 7 5 لهأ اق قبامت ر اه ااه ورعامم

 ا 0 ناكمت ) لس ولا تدك كركلاو رق ةكلاب ( نوي مف ااوناكن ل و) هايا 20 ا( ريجظيل هللا ناكاف)

 ًالسو هيلع هللالصدمحم( هللاتايآب ) اونذك ناب ( اويذكنا)ةرخ الاىفرانلا .(ىأوسلا) هتلاباوكرشأ ( وا -أنيذلا )

 ( نؤزهتسي ) هللاتايآب ( ام اوناكو ) نآرقلاو

 || نيئيسملا ةبقاع ناك مث ةيآلا ىف دعم ل ةواون ذك الى اهئاويدك ناوقرا 2 اولعنيذلا
 000 7 3 . ع

 11 هلود دع # نؤزهتسي اماوناكو هللا ءاي ان زي اودكنأ ىلع



6 
 ةلج ند ادحاوار ءاظالا نولعلال م سك نق عل رهاظ كو ةطلاصلالاعالابو ةعاطلاب اما اهمدوزتب ةرخ كا زاع أ 0

 ندعم 1 نام هقو ةاقالا م مه ربح : لح 0 3 ريح ا كلم ةاثلا مه ( نولئاغمه ة ةرخ ًالازع مهو )اهرهاوظ

 ىفىأ ل اوغلو لق هناككاف و نررك م2000 فذ موا م رم ور ل نعل“ |

 هدقتعا هلوةك نيركفتملا لال ريوصت ةدايز هنكلو بولقلا ىفالا نوكيال ركفتلاو ركفلانم ةغرافلا موا

 برقأ ىهىتبلا مهسفنأف اوركفت ملوأ اذه ىلع ءاننموءركفهيفلاحأو سمالا ىف ركشن و ركقتلل ةلص نوكين أو كسبلقف
 بار عنمانطابو ار ١ .هاطظ هتاف دا اور دم 8 اهادعاملاوداب موه 5 «ااوحابإ- كَ ا تاقواحلا ٠ ماه ١

 ىلع“ ةىزاحتقومىل ا اكل )ا مور ا نماهلدمال هناو 34 مو رح 0: ل 03 رييدتلا ىلع ةلادلا

 52و 'اناصخا ناضخالا را كحل يس رج ورح 1
 لل ١ مهااس رطغال # ن نواث ءاغمه 0 اهنم 0 اه 0 2 ةرح ا مد» |

 ىلع وهو ىلوالارب> 5 هريس نوائاغو اا ىلوالل ربركت ةيناثلا مها

 هأوق نم ةلدمملا ةمدقتملا ةلطا ىضتئاةققحلا ٍِ ردا نع مهةلفع ن ا ىلع دانم نيهح ولا ظ

 عب (

 اولعإ ىدح اهامد 2ءانالا

 0 سا قال5دء ا

 امثدلا نم اهكاردا روصقملا تاناويألاب مهلا هيبشتو مهتااهلل اريرقت نول
 دءالدناو يدتلا دن 4| 1

 فلذلك دما 8 ا :

 تاوملاهللا قاخام)ت قولا

 9 1( اني ضرالاو ا

 0 كرر لوثلاب آل

 ها ير دك 1

 اهصئاصخو اهتافصو اهقئاقح ةفرعم اهرهاظب !ء1نمناف اهرهاظ ضعس

 ( اماو ارهاظركت كلذاو اهيففرصتلاةيفيكو اهنم اهًرودص ةيفيكو اهبابساو اهلاعفاو

 قرفالهناب اراعشاو اهلاوحال عورخاو اهلم'ىلا ةلصوو ةرخ ةلاهلا زاعاهناف اهنطاب

 اوثدحت لوا 4 مهسفنا ىف اوركقتم ل !وأ 9* ايندلار هاظب ص: ىذلا صالون كلا

 اذده اؤلوتف اوركتتمل | ةأرمو اعد نم مهبل تالا هناف 0 1 3 0 ركفلا

 اواسق انتم قو لولا | 2 ل هلق عرس تا ل
 هيلع دال د مالكلاىق نال

 (ىم-* لجو قخلابالا )
 ريثباثعو الطاباهقلشامىأ ||

 ةدلاخ قتلالوتفلاب ةمكح | ةرخاآلاناو ةيدبا ايندلانا نوبسحي نودحاح © نورفاكل قفةعاسلامايقوا ىممملا ||

| 50 : 
 | هي قلاب الا امه امو ضرالاو تأ ووسلا| هللا قاحام 0 اهئادنا ىل-ع هذ ردقا-هتداعا ا

 قمالوهدنع ىلا ُي ىعس ”ىل-او ف مال اكلاهيلع لدن فود ع لوش ققاعتم

 لحالامايقءاضقا دعهازح ِء 0 *# مهب رءاقلب ساسنلا نم رد 0 هدعب ا

 ا قلاب ن نار رم اهقاح اعأا ًْا ل-قو امعاتمو اهراضموهو اهنطاب نولعبالو امعالمو اهذالم وهو اهرهاظ نولي 1
 ريدقتو هيكل ةيووتم / يعامل هو نولفاغ مهترخ آلا نع مهول اهءانث نوملاالو رهاظلا !اهدوحو نول ا

 نم ا هرج 0 قاخام مهسفنأىف اور فن موو لحو نعدهلوت## ام نولعبالوارف نوركفتنال اهنع

 00 اوما ظ ىأ# ىمس لحأو وب قالا ةماقال ىنعي # قحلابالا امهنيامو ضرالاو تاوءلا

 1 ا | نورفاكل مداخل نءاريثكناو 9 ةمايقلاموب وهوتينفهيلاتبثنا اذامواعمتقول |
 ري مصيب 2 00 وو 1 ادت

 0 1تاجلاوتاوثلاو ا
 ءاقلي سانلا نم اريثكناوالثيعدملا ا ريع عكر ىعس فيك نوح رئالاتيلا مكن انا ع ؟ انقلخ اعأ أ ميخأ هلو 2

 0 ءاقلب نو رفاكل ىأجاحزلالاقونودحاجل ( ا ( ءازخل اوتعلاب( مم

 ٠ فصااوءاتثلا  نو> ات امو فا اىلادحاو نم باسلاو عببلاو ١ ةر> الارحانع (ةرخ آالانع مدل ١ نولفاغ مه )

 ن* ( امهيامو ضرالاوتاوعلاهتلا قاخام) مهنيا (مهسفن ا ىف) ةكمرافك (اوركفت ملوأ )ها معا نوكر انام. نولهاع ا

 (ساناانءاريثك ناو) هيف ىخش مولعم تقول ) ا كاجو لطامالال ولا سصاللاو قع 0 +ابالا)بئاعلاوق :

 نودحا+ل(نورفاكل) توملادعب ثعبااب( مهم رءاقتلب) ةكم رافك ىنع أ



 موك دعب نم ونيب ولم معوك تق هووهو نيبلاغ موك لبق نه لق هناك نودلغي نيو اويلع نك ىث ل زكدعي نهو

 ايالاكلتو هناخقو هللامأبالا سيل ارخآ نيءاغو الوأ 8 منو نأ ىدل نابل م“ 'وك تّدو وهو نيبولغم
 هللا ريصمل نونا حرش ) هتبلع نم هللادعوام لحنو سراف ىلع مو رلا بلغت موبو ا دكم رو ل كالا نسب اهلوادت 1

 هوما قدصو راهظاوه هللا رمصت 0 ةوةكم رافك نم م1 تش نو طظاعو ه] تاتك "ال3 * نه لع باتك هأ نم هيف

 5 ) زب زءلاوهوءاشي نم رسعط ( نينعؤم ا لعال هللا آإعء فد ةو.ف-رفس ل 1 ءال و مور لد لع نم نيك رشملا هنا و را ايف

 وون الدكا ومردصم( هلل دعو)هنانل وا ىلع 4 6 ريد فااعاا هز ورحتملا وىداحلاءزيجلا)( ميحرلا) ئادعأ ىلعتااغلا

 نول اع داعب ندعو

 م00 0 0 لا نسج 21هل نا نيدلات ممول تناووهو نارا واع رح ولا دعي رم و نايو نيد || 1 الاه ءا نيلات 00 اف كد لك 0 00
 هلوتف نيم ْوملاهللا نمدعو

 هياافاضم ريدقتريغنم دعب نهو لمقنم 'ىرقو هناضّشالاامهنم ”ىشسما نوءلذ 00 ١
 ٍٍط هللاد_عءو ةلزيع هللادع
 نونهؤملا حرش 8 مورلاباغت موب ا ,حآوالو ءاىا ادميو البق لق هناك 5 و

 مهتدص روهظو لّوا امتلأ كن القنا نم هيف مل هل تاك ال ند 0 "5 هل نم 7 هللا يصب شا

 -ٍ . رس راغىل 1ع !| رسل دع

 لفقو مهندىف مهتابثو مهذيشل دايدزاو م اهرىق 0 قتال هنا وربذ>ا اهن 3 0 ع 0

 : ها 8 دو سس 0 0 ع الارتك ١٠مل
 رصنب © اوناش ىدح أضعب م طا ضع ىلون نابوأ م4 دص راهظاب نسم :مؤملا هللارصم 57 8 : 5 0!

 ءدابعنم متلي 6 مر لازيزعلاوهو 9 ىرخا ءالؤهو ةران ءالؤهرصنيف « ءاشينم 5 0 0 --.- .٠ 1 2 - دوش 5 ة
 5 دي 58 0 د كد 2 هيف هو 0

 كك ردجم 0 هللادعو ه# ىرخا مارحت مهيلع لضغغتدو ران مهرلع رصنااب تاكل

 هيلع بذكلا عانتمال «هدعو هللافلختال ههدعولا ىنعمىف هليقام نال هسفنل

 هركفت مدعو مهاهل هدعو ةحالو هددعور## نواحال ؟نم انارثكا نكلو
 مج

 اهفر راخز“ , عتقلاو اهنم هنودهاش دام هي ا دلاةويحلان "مار مال نيل

 هللا فاذمال)ادعونينمؤملا

 ىذلازملا مدعس رس قرفال

 دوحو سو لديذ و

 نع 0 ىذلا معلا

 0 0 هم 57

 ايطابوارهاظ ايندالنا ديف
0 

0 
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 حرش دئمونو 0 هردقو دن كاكك هللا سحاب وهف تباع 5 اهدعب نهو سراف

 - 1 - 4 7 . ٠

 و هيلع هللا ىلص ىنلا 52 ل ه4 سراف ىلع مور لل 5 3 هللارمصم نو-ئمؤملا

 ” اها لع ناتكلا لغأ لويظ اوخزف
 ا 0007 ,

 3 لاعلا 3 5 ,زعلا وهو 0 احب ند رص رصتلا ءدرنىأ ءامسنإ نمرصخلا ا كعفلا

 مور رار 0006 ا ىلاعت هل وق 6 نب 3 ا

 ا هدعو فاخلال هللانإ ىأ## نواعنا - نانلاز 7 نكل وامهدعو هلنأ م ل 0 سس راق ىلع

 لاهلا هفرعيام اه رهاظف رمد مل ناب يدع. نع مع ر ووك كيودحولاو نيكرشملا ىلع مدووطت قيد دلل

 اهطابواهفراخزب عتقان

 نم لاَشو مو راع

 ندهوغمور رلاةلع لق نم لبق

 ىلع مورلاذب هلع دعي نم دع

 ا سعالاهلا لاق و سراف

000 
 7222222222525 ير مص وصحي - 2 0 -- هوحت بمد وسمح ْن تس

 ا نو ارو هج هما ىنعي ع اند ةو.خان رهاأر رهاظ نوش 55 اع لاقمت

: 

 ٌ كفر رطد مهردلا رقما مهدحان نا ا لاق و نودصخمو نوعر ا نو_سرغي ىبمو

 2 أ اا اهنققحم ايندلا نولحال ال ليقو ىلصي نسحال وهو "ىطخال 2و دف كرف

03 

 4« نولع ١ )نماقلاخن 0 رود ألا لع نم و نس و ملا لَ نما 1 هللا ناكلاهش و قلخل اءانف دعب نمدعب نمو ّق م1 ادالبق

 دعب نماكلامو نيكولمملال ارق م اكلام 22 «توز راو نيةولخادعباةزارواقلاخونيق وز رملا لبق نماقزارو نيةولخ لا لبق
 لهأ ىلع مسودهيلعهللا بى ةرسصنو سر اذىلءمورلاةلعم و(دتموب 9 و)ندل ٍدلاموب لبق نيدلا موب كلام ىلاعتهلاوقل نيكوامملا

 سراقىلع مورلا !اةلودب و هنادعا ىل !ء و هيلع هللا ىل مدج(ةهتلارصتين 0 ملاح رش زةيجإ دخلا امون لاشوردب موي كلذ نا ودكم
 نينمؤملاب ( مح رلا ) ردن موي هبات اويلهخى أل نم ةممتنلا (زيزءااوهو) 5 هيلع هللا لص ادم ىنميمللا ( ءاشي نموصني)

 ةرصنلابهسنا(هدعو : هللافاخنال ) ات وةيلعللا ىلص بام ودلاو ةرصنلاب اب (هللادعو) هن نارمعأ و 0 هياع هللا ىلص دمعت

 (ايندلاةويحلانمارهاظ)ةكلهأ (نولعي) بنل دعو فاخالا هللانأ ( نولعبال ) ةكملعأ ( سائاارثك انكلو) ةاودلاو
 ءارسثلاو ةراعاو كلا ف امندلا ةلماعم عم



 | ىفرحافلا

  0ردصملا فيضأ دقوناردصمباغلاو باغلا:ماللا نوكسإ ىرقو :مماياسراةلغىأ ( مهبلغ "0 مو رلاى 0 مه ١ : ]ع 0

 سو راف تدر ع لقةرشعلا َك ت ارامل كب اموهوهب 0 نياس عضب ىف / م اعف ةوالوس راف( نوباغيس) لوعفملا

 اغلبف زيورب كل دئموي سرافب كلملاومورلا سرا تءلذفىرمصيو تاعرذأ نيبمورل ا
 مورلاةر ودع م كنا 5 لو و تا 22 م سراف ن نال نمؤلاو 2 هيلع هللا ىلص

 جب بج صعود مجم بع عجم

 تباخلاك ةءاودو م ل قولو اة نم 6# مهبلغ كعب نم مدل |

 تاعءرذاب مهوناوف مورلا اوزَغ اسرافزا ىور # نينس عضب فنورلغيس ف تلو"

 ربخخا غابو مهيلع اوبلفف سرفلانه مورلا ضرا ىتدا ىهو ة جر زا لقو

 انك لها ىراصتلاو منا اواقو 5 و «ثونوكرشملا رففةكم ا

 ركبوبا مهللاقف تازنف مكللع نرهظنلو مكتاوخلا. ىلع انئاوا.رهظدقو نويما |
 سراؤو نحو ب

0" 
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 ا
١ 
1 

1 

ْ 

 ا
 ١) هلل اق نلياس مضإدعإ سراكىل اع مورلا نر ريظتا هللاوف م كعإ هللاز رشال هنعهللا ىذر

 صئالق رثعىل 1ع هيحاستق هيلع كيحانا ذل حا 0 لعحا تدك فان

 ا هللا ىلص هللالوسر٠ ركبوا ريخاذ نينس ثالث لدالا العدو امهنم دداو لكم

 ا لحالاىف هدامو رطخاىقهدازف عسنلا ىلا ثالثلا نيبام عضيلا لاقف مسوةهيلع

 ا مسوةيلع هللا ىلص هللال وسر حر> نه ىلا تامو نيا عست ىلا صواقةئام اهذاءعت

 ا رطالا ركبونا ذْخاذ ةيبدخلاموو سرافىلع مورلا ترهظو دحانم هلوفق دعب
 ا هب لدةساو هب قدصت لاف مو هيلع هللا ىلص هللالو_سرولا هنءاحو ىلإ ةثرونم

8 5 2> 07 . 6 5 20 
 ا رامتلا 22 لق ناكهداي بيحاو برالارادؤف ةدسافلا دوةءلازاو> ىلع ةيفنللا 1

 ا مضلاب نولعكو محفلاب تبلع ”ىرقو بيغلانع رايخا اهنال هودلالا د ةيالاو

 ا هيلة مه ويلغيس نو_اسملاو مالا فيرىل اع اويلع مورلانا ءائعمو

 ا ىلا باقلا 3 ةفاض نوكبادم ال ىلعو ما اوفو نولس 1| مهازغ هلوزن نم

 ٍ مهاوك تقووهو نسلاغ مهاوك ليق نم 3 دعب نمو لبق ند سعال اهلل هني لعافلا 1
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 قبر (نب سوشي ) سراقىل ع 6 لوع أهم 3 ( م .اع سر اؤدءلع (مهبلغدعب نم ه) مورلا لهأ
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 تاكل مورلاو مهل

 اوتمشو نوكرمشملا عرفو
 لها ىراختلاو تااولاقو

 سرافو نو فاح
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 اًناو>ا رهظدقو نوما

 نرهظناو مكناوخا ىلع

 لاقف تلزق مكياع ن<

 هللاو ركحب وأ مهيأ

 سرافىلعمورلان ره-ظيا

 لاهف نيس عضب كدا

 تانك فاح نب ال هل

 صئالق رمشع ىلع هي>انق

 لمح وامهئمدحاو 0 لكم

 + اف نناكس ثالث لحالا

 هلال عنا لو روكي وأ

 مالسلاة يلع لاقف بودي اع

 ّ كاع او 5 ٌُك 3

 صولقةئاماه المك لحالا
 1 تامو نينس. مست ىلا

 0 2 ب

 ىلك هللا ل وسر 6

 ش لكلبق نه | ( كدب

 عي (مه و) مهاغهللار 5

 كلب ناكو نيس عبس

 ند (لبق نم) سو هيلع هللا ىل [ددمح ةلودلاو ةرصنلا(سالا هلل) لبال ان ,هةرسثع ىلع ىحملا فا> نىىبأ قيدصلا ركبوا

 ةيلعدعب ن م( دعب نمو )مورلا ىلع سراف ةللغل لا



 هت[ "0 ريل ل 2 ( نورشءااوىدا+لاءزجلا +
 نبيبأ هيلام ماقف سو هيلع هللا ىلص دمت انيب كلذ ان ريخأ سراف .ىلع مورلا نرهظيل

 الح انني لعجا :لاقف هتلاودعاي بذك أ تنأ لاقف تبذك لاقف ىحمجلا ف

 صئالق ريثع ىلع كنهارأ ىأ ةنهارملاو رامقلا ةلمهملا ءالا ا

 ىللعمورلا ترهظاذاو تمىغ مورلا ىلعسراف ترهظاذاذ كنم صئالق رششعو ىنم

 هيلع هللا لص ىبنلاىلا ركبوبأ ءاخ نينس ثالث لجالا اولعجو اولعفف تهرغ سراف
 تركذ اذكهام ِسو هيلع هللادص ىنلا لاقف رامقلا ميرحت لبق كلذب هريخأو مل
 قلفركيوأ 0 كالو ءددامورطخلا ىف هديازف مسنلاىلا ةثالثلا نيبام عضبلااعا

 ةتاماهلعحاف لدالا كددامأو رطااىف كساز زأ لاعتفال لاقف تمدن كلعل لاقف اأ

 جرح نا فلخ ن1 ح الف تاعفدق لاقف نيئس عسترملا صولق 1

 هلفكف الفك انماضىل 1 قانةكمن م جر نأ فاخأ ىنا لاقو ههزل اوءانأ ةكم نم ركبونأ
 ان هللادبع هانحألا جرح نا فلخ نب ىبأدأر .افركب ىبأ نب هللادبع هنا

 مْ لادا نا ىلا جرخ مئاليقك اطعاف اليفك ىتيطعت ى 8-0 كعدأال تلاوناقو و هعزلف

 سوديلع هللا لص ينلادحر جتا هتحارح نه ا.تامو ةكمىلا فا نفأ عجر

 نم يئس عبس سأر ىلع كلذو ةيبدحلا مون سرافىلع مورلا ترهظو هزرابنيح

 ةنبدم قارملاب اونبو نادل مهلويخ مورلا ت تطبرو رد موب ناك لبقو مهتبحانم
 هللا ىلص ىنلل هنءاجحو هتنرو نم رطخلا لام ها انأ رواش ةيموراهوعمو

 مسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف رامقلا مر نا لبق كلذو اسو هيلع

 لز؛مل مورلا بلال نامرهشنا هريغو ةمركع لاقام ىلعاسراف مورلا بلع بيس

 000207 كك لاح ناعبرف هوخأ انيبف للا غلب ىتح مهتئادم برخيو مهؤطي
 لآ كيكف ىرسسكه تملك تغلبف ى رسمك بر مس ىل سااحىت أك تير دقل هباعصال لاَ
 كنا كلملاامأ 21 059 ناعرف كن سأرب ىلا ثعباف قناتك ك ا( الذا تارك

 سرافلاحر ىف نأ هيلا 0 لعشالف ودعااىف ةلوصو ةياكلدلذا ناحرف لثم نع

 سراذ لهأ ىلا ديرب ثعبوهبجنملو ىرسك ب ضغف هعجا رفدسأرب ىلا لف هنعافلخ

 ةريغص ةفيحج ديربلاعم ثعب مث ناحرف مكلع تامعتسساو نامرهش مكتع تل نعدق ىنا
 ةقيحلا ةطعاف 1 ا كلملا ناحرف ىلواذا لاقو نامربش لت اهف 5

 ناكو هءقدصت

 لزنوةعاطو اممم لاق ه ًارقالق ىرسك باتك هاعيضع نامزبق كلا دلل لصوال
 اهأرقالف ناحرفهلا ةفحصلا ديربلا عفدف ناحرف هاخأ هيلع سلحأو كلملاريرس نع
 درو فنك ١ يح لغنال دإلاقف هقنع 2 برص همدقو نامرهش هخاب ىىدتسا
 كنف تءحار اذه لك لاو هك فئاددك كال هانطعأو روهشف طفغساعدف عن لاق

 تكف نامرعش ها ىلا كالملا ناحرف درف دحاو بأت هب تقديرا تتأهىرشك

 ىنقلاو ىوصلإ اهغلس الو دربلا اهلمحتال ةحاح كللاىل نادهامأ مورلا كلم :زنسصقملا

 لعجو ىور فلأ ةئامسمح ىف رصق لبقافايسراف نيس ىف كاقنأ ىتحايمور نيس ىف
 0 ع . 1 5
 هنا اوريخاف هنومع هانأ ىدح هءركع نأ ديرب نأ ةفاع قرطلاى هدد نيب نوعلا عض

 دحاو لكعمو اهالخدف جاسدارف ةبقامهل تبرض ايقتل ال" انسراف نوسجالا دعم سدل

 دك 0-5 كدالب فرح ىذلانا نامرهش لاقتف امهنيب مرتين اج رتب ايعدو نيكس

 وو

 نا ع رن تس



 ام ١ 2 ا لعام . لع تدلل ع 0 مد ارد نذلاو هلوقل 9

 ا 0 مآل انلاوا5 ةذل لا هيلع لاق«ةناعالاو ةرصتنلاب 4 نسا ممل هللاناو 00 0

 نيقفانملا و نينمؤملا لكددعي تاس رش رحالا نم هانا توكيل: هروس أرق

 مد نوسع نيح هللازاحبسف لوقالا ةيكم مورلاةروس الجد |
 مد# ب هبا نوسمحو عستوأ نوتس ىهو رجم

 1-3 ا نصرا سالما 227

 ةفاضالا نه لد ماللاو برعاانم مهضرأ ىداىقوا ملي

 ةيقتسملا قيرطلا ةباصال مهنقفونل لقو ىده مهنديزنا لبقو هيلعاولتاتامىلع مهنبشنل

 لقو اثلم_س مهذب دما انيق ل سالك لوش كايت هللاناف روغثلا ل هيلعام

 اودهاح ن.ذلاو ضا.ع نب ل“ ضفاأ لاقو ىوهلا ةفااغعو تاءالقأا ىلع ريصلا ةده اما

 اودهاج نذلاو هللادبع نب ليس لاكو هنلمعلاو ملا ليس مهةيدهنل ملأ لطف

 مهني دهنل انتلعاط ىف اودهاح نيذلاو ناحل لاقو ةنخلا ليس مهنيدهنل ةئسلا ةماقابانمف

 ىف ةرفغملاو مهاد َّق ةنوعملاو ةرصاللاب ىأ 6 نينسحلا مل 1 5 قاناوث كيد

 رعأ هللاو 7 مهاوثو ة ةر> الاى مهابقع

 1-3 عيبراو ماع ةَكَم ىهو ان قا

 مد# افرح نونالثو ةعيرأو ةئانسمحو فالا ةنالثو ة ةلك ةرشع جم

 م0 رح مهل سل نوع

 ىلع 5 هلا د لقدر بيس * ضرأالا قدأف مورلا تاع ملأ 00 ل> وع هلو

 | بلغتنا نودو» نوكرشملا ناكو لاتق مرافق سراف نيب ناك هل نورسفملا هركذام
 سراف ىلع مورلا ةبلع نودوب نوململاو نيسأ اسوم اوناك اسرافنال مورلا سراف

 هإلاش الحر ميلع لمعتساو مو نلاىآ :انيشرح رك تعقل لل ُجخ 1
 تاعرذاب امقتلاف ني ىد الحر ناعخأَو ت5 الاحر رمصق ثعإو نامرات

 كلذ غلبف مورلا 4 سراؤف تيلغف معلاو برعلا ضو | مالا ذأ ىهو 00

 لع سراف ل ا نم انتاوخا رهظدقو نو راو يا نو ب

 ل كابالا دع منا ثلا لززن اق مكيلع نرهاظنل انومتلتاق نأ ا
 اب

 هللاو 4 اود ر فالف مكتاوخا روهاظب مح رو لاَقؤ 2 2 0 | هدانا ركبونا

 كا

 نال طا

 سعضإ ؛ىففالتخالا ا

 و |

 طاطا 1
 باك تا نيميسملل | ولاقو ةكمرافك هلحرفو م قشفةكع نيل

 ذو مور رع || ىراصت

 صالخالا ليس مهند
 ع

 يا ا 1

 ةاحانملا ليس مهلع نوعفنل

 اودهاحو اان سنالاوانعم

 اكن رلا اير اتلط ىف

 (نينسحن عا متلاناو) انيلا
 امدلاىف ةنوءملاو ةرصنلاب 5

 ىقعلا فةرفغااو باوثلابو ْ ةدوهعملا ضرالا اهنال م4“ ل برءااضرا #* ضرالا ىبداق مورلاتءلغ ملأ 2

 ىهوةبكم مورلاةروس ]قي
 وذي نوسجو عستوأن وتس

 م نين

 # م>رلانج راها
 دار كلغ ال

 ُّق ٍ مورلا سراف تبا
 رق را( سيلان

 00 انالبرعلا ضرأ
 مهضرأ برعلادنعةدوهعملا 1

 ضرأىندأىفاوبلغىنءملاو
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 فارطاىهو مهنمبرعلا

 0 3 دا 0 0

 0 كاسم ْ

 رك دن ىتااةروسلان مو ]ن- |
 ةكماهلك

 الا | مس
 هياع اع | فاضى ةةسامابا

 اهفورحو رم 0 ا

 ةئامسولو فالآ ةثالث |
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 هد ازا لج طوخ ( امرح) مهدلب (انلمدانازةكم ل |ءأ ئأ(اورن وأ ) هريم ديدنع مهريبدت ءوس
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 هيلع دع ةوذب لل تا يرش هل لد> ناب ( ابذكمتلا ىل !ءىرتفا ٠ نم لظ أ نعو) الس الأو ءالسل|ةيلعدمسع 3
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 ىلع بيذكلا اذهلثم اورتف ةا دقو اهفنووشالا ىمي ااحاراض قنلا ىلع تاخدأاذا راكتالا ةزمه نالمهج

 15 ذو ةءارك [هذه لثم اؤرتحا نيح نب رفاكلل ىوثم موج ىفنا مهدنع م :لأوأ 1 تيك لدم قملاب اودكومللا

 ( اودهاح نذلاو ) ىناثلا -# م٠. ع ةءارق ديؤي 4 نورشءلاوىدااءزملا ) مه وبنل ةلباقم ىف .ىوأملا

 انوصم معدل انلءح ىا هيانمآ امر ,> !نلمجانا9 7 لعا 011 0 نوقاع
 اهدقملو ةدهاملا اقلط

 بنام لكل وانتيل لوءفع
 سقنلا ندم هيدهاج

 اناج أن مو انقحف (انف)
 مهنيد مل ) اصلاخ انهجولو

 5 ور وبأ انليس ( اةليس

 نوت6 مهاوح نم مسانلاف طاووق ىسلاو لتقلا نءهلهاانمآ ىدعتلاو بهناانع

 ةعالامده دعبأ# نون ل ا|طابلابف اف بهانتوروافت 2 هاو> بر | امها 17 مدام و دا

 هللاةمعملو 8 نونمؤي ناط.ث كلاوأ متصلاب هللاالا هيلع ردش الام ا هريغو ةفوشكملا

 ف رطىلع تامتالا وأ ماعمالل نيتلصلا مدقنو هربع هنأ ا 7 ثصح 4 كر 06

 < ءءاجامل قحاب ذك ازظاكيرشدل نا عزنإب  ابذك هاى !ءىر سن ,فاظا نهو 8“ ا |

 ْ لب مهءاحني- 5 طقاوامأتملو ا مهل الو باتل ااوأ لوسر رلا ى 5

 هلوقك,مماوثلرب " رقت ## نب ر ,فاكلل ىوثم مهج ىف سد ل 2 هودععامل او'بيذكتلا للاوعرا مح

 اياطملا بكرنم ريخ متسلأ

 1! هم 32000
 لنا لبسولاةياده يتلا سلا اين !اةباذه 10
 نذلاوى ار ,ادلا 4 نءواق فوتو

 لثم قألاب اوءذكو هللاىل_ ع بذكلا اذه لئماورتفادقواب يف أولا نوجوتسي الاغا 0 0 !عايف اودهاح

 ع ل قدقف اوعي 1 ملام 1

 االال قفو لعاع لمع

 نم ىرت ىذلانا لبقو
 وه اع منال امع انلهج
 نعو عت اف انريصقت

 لكم اًورتحا ىح 00 ىو وم مث هج ىف نااو لعب ك7 م رت>الوا يدكبلا اده

 ىداعالا داهح - | ةدهاجلا قالطاف ان ة> ىف« ات 0 نيذلاو #2 ًاردلا هده |

 منديزلوأانبانج ىلالوصولاو انيلاريسلا ليس ««انليس مهيد 8هعاونابةنطارلاوةرعاظلا |

 اهكولسل اقفوتو ريكا لييسملا ةياده ١

 © مهلوح نم سانلا فطختنو انمآ امر 5 0 ا .لوأ# لطرف دقوا |

 ناطشلا قع 3 لطايلابفأ 2# نونمأ 32 لهأو | ضع مهضعل ى ىلإ تبرعل ءلأ قع |

 ا

| 

| 
, ْ 

 ىقاودهاح نب ذلاو ليضف
 | مالسالاو ٍيسوهيلع هللا ىلص دمعت أ نورغكي هاد

 | نم

 1 ونمؤي 9 مانصالاو (! لبس مهتندهل علا بلط
 ند هزنم هناذ اكيرش هلنا معزف ىأ 3 ايدك هللا ىلع ىرتفا نمت اظانمو 59 نورفكي أ نيذلاو لهسن ءودب لمعلا

 دل هءاجامل نأ أ سو هيلع هللا ص درو“ اق ولا 2 ءاكرس كلا

 رغلاو سو 3 ىا# وأ ا راسك( ١

 | لجوزعدلوق # مهجفف ة ىو أم يذكملا رفاكلا اذهلامأءانعم# نرفاكللى ىد مف 0 ابوك اولا ا
 ا 0 ين دهنل 9و انيد رصنا نيكرش ملا دل نك 3 0 اول نذلاو 8 | ا -_ 0

0 

 فطاو) هن هنف جاعنان .ه

 يل ١ مرخاىف مهيلعل ل2 ديالف مهو دعم بهذدو مهدرطب ) مهلوح تلا بهذدبو درطي (سانلا

 نورغكي ) هللاةمل ادحوبو مرا ىف مهاطعأ ىتلا ( هللاةمعنلو)نوق دصي مانص الاوناطشاافأ ( نونمؤي لطابلابفأ)

 | وأ( نللاب بذكر اليرشوادلو هال مخل ( ايذك هللا لع) قلتْخا ( ئرتفان ,ء)هللالسع ًارحأو ىعأ( رظأزمو
 (ىوثم متعجق ن سد 1( نا رقاب مو هيلع هللاىلص د_< ءءاج نيد ) هءاحانمل )نآ رلاو ؤسو هيلع هللا ىل_ص دمت

 ' اننا مهيذملا ) هلل هللال وق ف سايعنبا ل )اق انتعاطو (اننف اودعاح نيذلاو ( هءامعاو لهحىبال ) ن.رئاكلل (لزنم

 عمينمل لاشو ةرالخلاو عوطلاو عبطلاب , بكم 1 مميدبا لاشو نولعاالالل ,جةفونل رعاع لعنهىأ



 نالعفءانقامل اا ىلا ىهالش ملو اواو ةسائلا ءانلا تءلقف ناسح هسايقو يحر .

 وةايملا ىنعم ف ةقلا بدك نال ىلع لاذ ءانب لع هئرصمف نوكس توملاوةكر رختاشلاو

 نوم« اوناكول )

 ١) كلفاأ اوكراذاذ -#4 ؟و ره 'دانملاو كرششلا نمباوفصوام

 ةرخ آلارادلاناو 0 نوقرتس ملال هب نوجتنيو هيلع نوعمت# نايبصلا

 ةياثلا ءابلاح ناسح هاصاوةاماوذ 3 ع ئىد ردصم ناويحلاو ةخاابملاةامح

 مزاللا 5 ةكرحلان م نذاءف ءانىف ال ةايخلانمغلبا ودهواواو

 46 كلفلاف اويكراذاف 8 لاوزلا ةعيرس ةضراع اهبف ةايحلاو ةايلا مدع اهلصا ىتلا

 مهاحت الفي وهالادئاد_ثلا فششكيال هناب مهلعل ءا وس نوعددالوهللاالا نو 0

 8 زج وريثكن ا ةءارق هددؤيو كن ك4 | 1 سعالامالوأ أه اع مهداونو مانصالا ةدايع

 ولوهاهيف تومال ىتلا ةدلاخخاةمئادلاةامملا ىأ © ناوي ىميا ةرخآلا رادلاناو

 كلفلاىفاو كراذافدانعلاو كرش 6 نمهاوةصوام ىلع مه هأنعم ه4 تالفااقاويكر اذا 2 ّ

 ىلاعت هللا ىلا اول و مانصالا اوكرتىا *# نيدلا 0 ه قرغلا اوفاخو ||

 . معلا ىف اهوقلأ عرلادشا اذاذ م اواج رملا اور اذا ةيلهاجلا لحأ ناك ليقو

 مهل هن احاق هللا ةمعن ارفع ىأ مهاني اع اورفكلا 1 براي براي اولاقو

 9 لا كارشالا ىف ميل ةدئاف الها ا او.تيلو 00 ديع ولاو دب دهتلا هانممو

ةيقحلا اي اراد ىها 6# ن ناويخلاىهل
 ايتاذف تاعج 7 اهيلع توملانايرط عانت مالذم 5 

 | امندلا اهيلع اورثؤي مل نولي اوناكول ف انهه اهيلع ريتخا كلذلو ةايعلا

 | رمملا اوبكراذاف كرمشلانه هباوفصوام ىلع مهىا مهلاح حرش هيلع لدا لصتم

 ا ثرح نبذ :مؤملا نم هند صاخان م ةروصق نياك ه# ندلا هل نيصلع هللأ اوعد#

 ظ ماللا «مهانيب آ اع اور ,غكما 9 كرشلا ىلا ةدواعملا اوأحاف 6نوكرسشي مهاذاربلا ىلا

 ا ىلع مهعاقجاب « اومن 0 اعلا ة عن 0 رشإ نب رك ناك اوكا نك رش قا كمال هم هنق

 ١ نيد كلذ هل قاع «# نولي فو ف 8 نوكسسلاب اوءتويلو عفان نع نولاقو قاسكلاو |

 ٠ 5 د ىعمو ام ءاردزا او امندلل ريعصتا اذهىو ثيلاوه بعاللاو ديلا هيئعيال

 | لجونع هلوق # قابلا ىلع ىنافلا اورثآامل ةرخآلا ءاقبو ايندلا ءانف # نوملعءاوناك

 | دانملاو كرشلانمهيلعاوناكامىلا ١ وداعىأ# نوكرسشي مهاذا ربلاىل مهاجنالث و ءاعدلاب

 .. ناويلاوةامحارتاذوف اهنكف اهيف تومال ةمئادةرقسم ةايحالا اهبف سيل ىأتايلساىأ ( ناويللا ىهلةرخ آلا رادلا ناو )
 بارططضالاوةك را ىنعم نم '

 ريدقتلان الن اويحلا ىلع مقوي
 طرشب اقلم»ناويك لا سوراصا لصوولو ىققابلا ناويملا ىلع ىنافلا وهللااوراتخاامن.رادلا ةقيقح

 ىلع مهءانعم مهسحأ نم حرشو هن مهقصوام 0 وه( كلفلا ىفاوكراذاف )كلذكس يلو كلذ مهلع
 (نيدااذل نيصاخ هللا وع) ا 4 5 00

 صلخ نم 5 ةروصو نياك

 نبمؤملا ن 0 هلل نيدلا

 هللاالا نورك شال ثثيح

 رخآاهلا همم نوعسالو

 اونماو( ربلا ىلا ,هاجناإف )

 اوداع( نوكرشي مهاذا )

 اورفكلل) كرمشلا لاحملا

 ل.ةةمعالا نم( مهانيب | اع

 َّق اذزحو قال ىه

 اهأرق نمي“ ( اوعنتلو )

 اورفكي ّىل ىا رسكلاب

 نودوعيىنءملاو اومتمتىكو

 دوعلاب اونوكل مهكرش لا
 ةمعنب نبرفاك مهكر ش ىلا

 اهب عتقلا نيدصاق ةامعلا |
 ١١ 7 ١ نوفرصن : مثةعاس نايبصل | بعلي اك اذ :عممومو قاهيق مهبلشن واهله ًانعامندلا لاوز ةعرسن ا

 فذا> ىلع ريعال ذذلتااو

 نيصلخملا نينمؤملا ةداع 5

 نوركشي مهناف ةقيقحلا ىلع
 نولعجيو معاج أ ذاهتلاةمعن
 ىلا ةعيرذ ةاحاا ةمعن

 ذذلت ا ىلا ال ةعاطلا دايدزإ

 فقوالاده 1 متقلاو

 هلعح نمو نوكرشي ىلع
 ا

 نءاّةءا رش اتيثتم سعالا مال ظ 1

 اوال و لغو ةزجوريثك ا

 _ (نولعف 8 فوسف) هيلع فش غلا ١١ لوصأ ٌُى كقم قو رفكيلف اشي نمو ندؤي ءافعاشن نق هلوةكد. دهئاادحو ىلع مدللا نددت نوكشا

 نوددصت الو نوع الود قد ؛(نولعبا وناكول)اهلهأ توعال وعال ةامللا( ناومحلا ىهل )ةنلاىنس(ةرخ آلارادلاناو )

 ) مها اهف وعدلاهانيدر رم ( ندلادل نمط ال ارح رانك“ 0 ةنيفسلا ىف(كلفلاىف اويكر اذاف)كلط
 ميعئاانه مه انيطعأ امب اورفكب ىت> ( مهانيت آاعاورفكل 3 هللاب ( نوكرشب مهاذا)رارقلاىلا(بلا ىلا )رحل !نم

 2 2 لوزن دنع مم لعش اذام ( ن راكم ) هرفكىف اوشيعب( اوني 5

 كي كا, م4 ره مأ 3 كم قاع علا هي نوال فوسف 000 ةر ا الاف مهل بيصنال و ةلحاعلا دب



 فلاو سمشلا رش ىذلائنمو امهتعسو امه ربك ىلع ضرالاو تاومسلا قلخ نم نيكرشملاءالؤم تاس نانا أ

 0م نا قزرلا طسب هللا ) هلك اذه مهرارقاعم هللاديحوتنع نوفرصيف يكف ( نوكفؤي ىنأتهتلاناوقيل )

 ءاعا صلال نم ىدابع نم نا ثيدحلاقف مهدسشامو دايعاا حضنإام ع ميلع ”ىشلكب هللانا) هقيضاذا ىتعع

 نم لزن نم هل ًاسنألو ) كلذ هدسفالهتنغأ ولو رقفلاالا هناعا حطصيال نم ئدابع نم ناو كلذدد_بذال هاا واوا

 نورقممهىأ ( هللانلوقلاهتوم هه 7م زم > دعب نم 4 نورشعلاوىداحلا ءزحلا ١ ضرالا هنايحافءأم ءامعلا

 ىلع( هللدجالق ) كاذب
 ضرالا ءامحالءاملاهلازنا

 امو«:رقأ نع هنأ ىلعوأ

 دوجولا بحاو دحاوىلا تانكمملا ءاهتنابوحو نملوةعااىف ررقتا «هتلا ناوقمل# |

 نمءاشين قزرلا طسب هللا ف كاذب مهرارقادمب ديحوتنعنوفرص,«نوكفؤيىنأن © |
 ضبقلاو طسبلانا ىلعادحاوهيلع قيضملاو هلعسوملانوكينا لمتحمةيهاردشوءدابع |

  مهبمءاشينم نالهماهب اوءاشينم عضوم ريعشلا عضو ىلع نوكيالناو بقاسعتا ىلع
 ءاعسلا نم لزننم مهتلأس نألو مهدسافمو مهكاصم اب * ملع ”ىش لكب هللا ناو#

 اهرساب تانكمملا دجوملاهناب نيفرتعم6#هللاناوقيل اهتومدعب نم ضرالاهب يحافءام
 لقو» كلذنم ”ىشىلعردقبال ىذلا هناقولخن ضعب هينوكرمشي مهنا مث اهعورفواهاوصا
 مهرثك | لب ه كتح راهظاو كقبدصت ىلع وأةلالضلا هذه لثم نم كعصعا|م ىلع « هتلدجللا

 هب نوكرمشي مما مث هادعام لكلأدبملا هنايزورقب ثيح نوضقانتيف « نولقءال ْ

 ريقحتةراشا©ايندلاةويحاهذهامو مهلاقمدنع كدميت!ديرتام نولقياللمقو منصلا |
 هءبعليو ىهاياكالا #بماووهلالا ب ةضوعب حان هللادنع نزنال ىهوالفيكو

 ةكرأا ىهو تاقصلا ذاحتاىلاةراشا ىناثلاو تاذلا داحتاىلا ةراشا امهدحلأ نسعأ

 فيكف اذه نودقتعي مهنا ءانمملبق #؟ نوكفؤيىتأف هللاناوةيل 8 رمقااو سمتلاىف
 قزرلا طسب. هللا 9 ضرالاو تاومسلاقاخدنأ مهرارقا مه هتلاةدابعنع نوفرصي

 قزرلابقلخلا ءاقو هللاقس قلخلا لاكنال قزرلاركذ قاكناركدامل « هدابعنم ءاشي نمل

 ةاتلالاو لوالاو ناتخألاو لختلا هلف قالا لع: قزرلاب لضفتملاوه قاعتدتناو |
 ريداقم عي ىأ 46 ملع ”ىش لك هللانا إي ءاشاذا هيلع قيضي ىأ # هلردقبو 9 |

 ضرالا هبانحاف ءام ءاملا نم لزن نم لاي نألو # قازرالا ريداقمو تاجاحلا

 ىنكلذ هعفنمث هباورقأام
 ءاكرسشلا ىننو هللادبحوت

 الطاعارارقا نكي ملو هنع

 لب ) نيكرشملا رازقاك
 ال ( نولقيال مرثكأ
 لوقعلا نم ممفاع نوربدت

 مقن وتايآلا نه معز ايف

 الوأ تالالدلانم مهيلع
 كلوش درتام نولقعي

 ةويخاهذهامو ) هتلدجلا

 ىا(بعاو وهلالا ايئدلا
 نعءاهلاوز.ةعرسل ىهامو

 مالا اهنع موه و اهلعأ

 مث ةعاس ناديصلا بعلب

 ءاردزا هنفو نوقرفت

 اهرمال ريغصتو ايندلاب
 | قزرلاةبيملادجوم ببسلا دجومو قزرلا بيس ركّذ # هللا ناوقيل امومدعب نم |
 لةليقو ىلاعت هتلاوه ءاشالا هذهل لعافلانا ىلعىأ 0 هللدا لق 9 ىلا«ت هللانم |
 ىأ# نواقميال مهرثك ألب » مها قلاخ هناب مهيلع ةجاموزلو مهرارقىلع هللدجلا |
 هذهامو 3 ىلاعت هلو 6# ءاضشالا 20 ققلاخ هناي مهرارقا عم دحفلا نورك 0 ا

 ' اعلاغتشالاوه لّقو ايندلا تاذإب عاتةسالاوه وهللا «# بماو وهلالا اندلاة ول

 )013 لعزلملا عسوب ( هدابعنمءاشي نا قزرلا طسب هللا ) هللا ىلغ نوبذكي نأ نف(نوكفؤيىنأف)لاذور مو قاخ

 نآلو ملع) ريتقتلاو طسبلا نم( 'ىثلكب هتلانا)هنمرظنوهو هاش, نم ىلع رتب ( هلردقب و) هتمركموهو هدابعزم ءاشينه

 امسومواهطخل ( اهتوم دعب نمضرالا) رطملاب ( هبوح اف) ارطم ( ءام ءامسلانملزننم ) ةكم رافك ى عب( ملأس ١
 .الونواعبال (نولقعيال ) مهلكأ مرثك الب ) كلذ لعهتلركشلا ( هتلدلا لق )كلذ لزن ( هللا) ةكمرافك(ناوقيل)
 ' قبال لسطاب ( بءاو ) حرف ( ودهلالا ) ميعنلاوةرهزلا نه ايندلاةاملاىفام ( ايندلا ةومحلا هذهامو ) كلط نوقدصي

 ىهو اهرذصيال فيكو
 ةضوعب حانج هدانع نرسل يللا

 ناسنالاهيذدلتنام وهللاو 2

 جمع

 32 م



 ل ا دي شراب

 قا كلنا ذأ ىللعو نا_-طوالا ةقرا_ةم ىلع اوريص تن ذلام م ىافودحم ادتمرب> ) اوربص نذل نأ ىلع نيلعاه

 | ءلو )0 نولكوتن مج . رىلعو ) نيلعاعالاتمأ 5 .ذلان وكل 4 لصولا وىداغملانءو ؛تاءاطلا لغو بئاصملاو نا ىلعو

 ا 0 أن م سو هيلع (تويكتلا#) اوس هبا لص كارلا م 70/ س 5 هللا ىلعالا كلذ عيجيف

 رق ملأ 0 ردفلاب

 نر تح رم وم ساه عتيج لمت نجر نجر روم سجل ع هج موب م دسم

- ٌ. 

 | نيدلل ةرحفلاو 01 ع ا نيذلا »دلتام هنلعلد فران 9

 نب كو وو هللا ىلع الان واكو الو  نولكوتب مه! رىلعو وو قاشملاو ن هلا ندم كلذريعملا 1
 ةشرعمالو ميصتا 2 9 نال اهفمضل هلج قيطتال «اهقزر ليدل ةباد نم

 ؟داهتجاو مكصتوقعم ماياو اهلكوتواهفعض عم اهنامث  عاباو اهقزرب هللا قفاهدنع ||
 الو عدس و اهابيسملاوه تاسستاب لكلا قزر نالهللاألا ياو اهقزرمال هنأ قءاوس

 نسل هدب ا يضع لاق ةرملاب اوسحا المهناف ةرحفلاب مكشاعم ىلع اوفاخت

 مهتلأسنئلو# مريمغب 4 ميلعلا هاذم مكلوقل « عينا وهو# تازنف ةشيمم اهيفانل

 ةكم لها مهنع لؤسملا «ر مق او سمثاارغمو ضرالاو تاوعد رحال

 لل 0 ْو مهن ةذمل مهند اوكرتيملو سادشلا ىلع 0 اوريص نيذلا 0 هتعاطب هتلىأ

 ىللعو بئاضملاو نلاىلعو نيكر رشملاىذا ىلعو ناطوالا ةقرافمو ةرعفلا لع اوربص

 مهر و عيج ف هللا ىلع نودقعإى ءأ © نواكوت معدلعو هم ىصدامملازعو تاعاطلا |[
 هيعاتلا له ىلا كلذو 5 اهقزر لدا ةبادئم نب و ُه لح وزءهلوق دع ا

 اوااقف ةمدملاىلا أورداس نكرم مهاذآ دقو كى اوناك نذلا نينمؤملل لاق دس

 ني اكوهللالزئاف انيقسيو امانمعطينف لامالو راداوءاناسيلو ةنيدملا ىلا جرم عدلا

 ءاهنلا لدعا ةذل اع .نخرالو 0 اهمم اهقزر عف رتل اي لمحل ةبادت
 6# ميلعلا 12 مكلاوتالىأ ِى عيعسلا وهو 3غ ثرح © 5 اياواهقزريهتلا ## ريطلاو

 مكناوا لوقب سوديلع هللاىلص هتللوسر تءع“لاق باطلا نب ربعنع##مكبولقىفاع
 هد رخل انا حور د اصاج ودق ريطلا قزرلاك مكقزرلةلكوت قح هللا ىلع نواكوت

 نوطدا 1 سف اض اءاح 1 راهثلا لو بهذتا ا هاتعمو وسع ثيدو لاكو ىذمرتلا ١ ١

 ندهن 6و) تاز ةميشلاو

 .- ع 38

 ةباد نم كدىأ ) هباد نم

 ل 1 كملاو دملاب ناك
 ١" رق لك ةناذلاو
 اع صضرالا هو لع

6 3 

 اهفعضا هلمحتنأ قيطتال

 (ماياواهقزري هللا )هلجس نع

 تاودلا كلت قر رال ا
 مقزر زربالو هلي ا”اهكواوتولا

 وهالا ءابوقالا | 8 مك

 ل ني-ةطم 0 نا ّ

 ملول هنالابسكما 00

 ل دع : لو م 8 1

 9 تكلا تاي

 دهسا» اه

 10 100 ال قط تا لق لا ا 213 1 5:32 81+30 322-37: 33-3037 تطل تكتل تا د 32 اس هج دة و هع

: 2 

 ىلا باودلا ن 0 زد

 "ناكل وعود لدمختال

 هرخدال اهقزر لمنال
3 

 و لقوهللااهتزربف معيص اعأ

 ناوملا نم 0-1 ديال

 ةنييعنب نايفس لاق ايش رخدتالونوطبلا ةئلتماءابش اهراكوأ ىلاراهنلا رخآ حورتو |[

 هللا لص ىنلا نع سايعنب !نع#ةلغلاوةرأفلاو ناسنالاالا ًابذع هللاقا> نم ”ىش سدل |[
 ةراقلاو مدآ نءاآلا أنوق ١ ١ دقوالا رانلانم مدعاسو ةنللانم مكبراشب ”ىثنم 3 سانلاامأ لاق هنا !سوهيلع

 مكلوقا( عب / دوقرالفااو حورااناوال هن 6 مكتيردقوالا هللا نم دعاس ور رانلا ن 2 3 سلو هن مكناس

 (ميلعلا) )ةليعلاورق 2 | ىدحم

 مهلأسنلاو) كر 1“ قاع

 وهءارلا حفب للعلا نيءلابو ءارلا مكب عورلا ىورىف ف نيدالا

 ىح توك سفن ند*ى ِسدلهنأ فوكلا | ىأعورلا معها ءبهذالت ىلاعت هللا لاقفوخلا

 قلخ نم هوبلطتنأ قزرلا ءاطبتسا مكتلمالو بلطلاىف اولجأو هللاوقتاذ اهقزر ىوتست ِْ

 ) رمقلاو 4 سو و اك 1 أ "او 0 لحو و هلو 0 هتعا -طبالا هلنادنءام كردال هناف لحو 0 ءاذلا ىصاعع 1

 1 0 ذلا) 0 7 د 5 2 و ن نعل نارعمو صر ,الاو تاومسلا ل 00 كك نا يحل 0 م 11

 نس ل ا تي «ييفكمما

 اموؤي ا ئإ نسل | ولا ةشدملا ىل !| ع راب هللا مهم إف هريعىل-عال ( نولكوش ميد ىلعو 0 ماو ةللا م

 لمت نم(اهقزرربهلا) كا عم ان اماف ةيلغلا الادغل (اهتذز لحال ةباد نم ١ 26 3 كو را انقيوانتمللاا

 مكقزرب نبأ نه رعي مكقازرأب ( ميلا )انقزرينم مكتلاسقمل ( عيمسلاوهو ) نينمؤملا رسثعماي ( ؟اياو ) لمنال نموا

 رمتلاو سمثلا)لاذ ( رطمو ضرالاو تاوم“لا قا نم ) ةكمرافكىنعي ( معااس ألو )
 ا
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 ضر لاو دتا قيحا] و
 اال



 جيه د ىعاش ءايلا حبو ) ةعساو ىكر انا اونمآ نذلا م داع ريع قوكو و 0 ءابلا نوكسإ مع لاعأ

 هيي ل17 , لانا . فك ًاوانيد قل اداب اق 7 هفداردش دل ا لا سرايا تعصأل يسع ققةدابعلا هلل

 ؟ اواش كالذ 0 : عاقبلاو ة ةداع

 .ديااو الرع , 6 ءوملاعت هللااهبس رح ةكم ٠ ند ىنبدلا سمالا دع رأو نقلا نوه دع أو ناطشال درط ل

 ند اريش تان ضار ىلا ضر 1 زءدند رثنءاسوديلع هللا لص هللا وسن نعو نيء.طملاض رأى !ااهنم اوحرخاف ضر أف

 ىأياذ هريدقتو بوب ءاياابو 5 5١ ريح (نودبعءاف ( نو ,اووداح ءزذلا م ىاياف)ةنلاتحوتساض رالا

 || .ءافلاب ىجوىتوديعافاودبعاف
 طرش باو>هنالنود.عافف

 ل م را ١

 ةدابعا! اوصلخم ملناؤةعساو

 طرسشلا فدح مث اهريغىف

 مدق هفدح نع ضوعو

 ا ىدم هع دش ةدافأ عم لوعفملا

 مثصالخالاو صاصتخالا

 لك )هلوش رجاهملا معش
 ىأ ( توملا ةقئاذ سفن

 اك هيركو هنرارع ةدجاو

 قوذملا مط قئاذلا دج

 || لهس توملاب تنقساذا اال

 3 اهنطو ةقراقم اهلع

 -وملادمب ( نومجرت اني
 نوبجري باقيلاورطازا
 بوقعإ نوعحرت يح
 اولعو [وتم] نذلاو (

 نم مهنيودا تامحلاصلا

 ١ .ىكدلتع هلا

 ه مصاعريع قو

 / فذحوأ مهتيوؤداوأ مهنلز 3 ىرأغ هؤأر ,رحاامأ 2 ملا ىلاو نينمؤملا ريم د ىلا هت دعت ىف ؟4هح 10

 وأ لدفلالاصياو

 ها هب
 يسن جمع
00 

 زواج 2 زمهلاةدايزب ىدعت أذا دعتم ريغ ىونو و ةفماقآلل لوزلاوهو ءاوثلا ن

 عجاو سفنأأ ره ىلت زوعأ دجنملا وذو اري“

 حصل ةحح_- مهم دمج عدس هج

 له ملاذا عا * نودم بعاق ىاياؤ اف دعساو ىضرأ نأ اونمآ نيذلا 0 00

 1 ل ىدَع ثدحملا اورداهف مند راهظا مكلرستسملو ةدلبق ةدايعلا م

 ةنكلا بحو:سا اريثناكولو ىذراىلاض راند هنن دب رق نو مالسأ | ةءلع ه:عءو كلذ

 ا
 ا

 ىتدملاذا فودحم طرش باوج ءاقلاو ماللاامهءلع دعو مههاربا قيفرناكو
 سفن لك # اهريغىف اهوداخاةضراىفىلةدابعلا اوصاخت ملناةءساوىضرا نا

 1 3 هتقاع 3 نمو ءازدلل 7 يا ا

 -- 1و 0 م هو ا نَح 2 رقوؤىل و لالع ء «اذرغ ةنملا نم م

 0 0 تااعولا فراقلاهيبشتوأ ضفاخلا عاتبوأ مهنا زينل ىر نأ رح>الافرع رع باصتنا |

 (ضوضخلاو م ”ىرقو «نيلماعلا تا يف نء.دلاخ راهنالا أيت نم 7 ربو أ

 : 2 تلزن لق » نوديعاف ىاياف ةعساو تا اونمآ نيذلا ىدابعاي #9 ىلاعت هلوق 9

 | اوجرخاف ناعالاراهظانم دع قي متن ىلاعتهلالوقنةكم لهأ ىلبسم ءافعض ىف 0

 اولقو ةردعفلا ع نع اوفلخت موقق تا لقو ةنمآ ةعساو اماف ةملدملا سس رأى هند |

 مهردعإ ملو ةبآلا ده ىلاعت هللالزئاف 0 قضو عوجلان 2 رداش 3 ىتخ

 ريبج نب ديعس لاقو اهيف اودهاأ ىأ اهف نم اورحاهف ىنعملاليقو جور كرت

 ىصاعملاب متيعأ اذال قو ل !نآف 1١" | ورارغلاف املا ضرإل اق ارا اذ ْ

 هنكعالو ىصاعملاب هنن لمعيدلب ىف ناكند لكى لع
 ت16 ذراع ةعساو ىضرانا لو هد اعلا اهفدل ا هتتدلي ىل | رحاس نا كلذ ريغت

 ناوعل توملاب مهفوخ تسلح لكىأ # تول ةةئاذ سفن لك ب اوجرخاف عساو |

 كار 6 نوعجرتانيلا مث توملانم اود 9 ءلأ راد اوميشالف مهياع ة ةرحفلا |

 1 5 افرغ ةنجلانه منئوبتا تاحلاصلا ااعو اونمآ نيذلاو » ىلاعتهلوق مكلاعاب |
 _ 4نيلماعلارجأ مناهيفنيدلاخ راجنالااهتحننم ىرجن» ةيلعلا ىهو ةفرغ مج ىلالعىأ |

 ا!( 4

 بجي كلذكو ريو اا اون رهاق

 - فقوبو (نيلماعلا رجأ معن اهنف ن.دلاخ لدن 2 نمهىرخن ) مهما تقّوملا ف رظااذفس شت

 رنا )بام اوايلعو ناّمعو رعو ركباب اىنعيزا رقلاو سو هيلعدتلا ىلص دمحم ( اونمآ ىذلاىدابعاي ) رفكلاف 5
 توملا قود ( توم اةقاذ أذ ( ةسوفنم ( سفن لك ) زوعطأف (نو دبعاف ىاياف)اجلا اوح رخاق ةئمأ أ ( ةعساو ) ةن ثدملا نضر

 (تاحلاضلا اولعو ) نآرقل أو إسو هئلعهللاىلس دمحم (اوتمآ نيذلاو (مكلاعأب مكيزجف توملادعب(نوعجرت انيلامث)
 اهرعش تحت نء( اهتحتنم ىرخن) الع ( (انمغ) ةنجلاىف معاذ زينل (ةنمسإ نم م هوبا ) معدذيبو مي اهف تامعاطلا

 0 نيلماعلاباوث(نيلءاعلارجأ عن ) ةنجلا ىف نيدتم( اهيفنيدلاخ ) نبالاو , لسملاوءاملاو رجلا راين (رابنالا)ابنك اسمو
 اك
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 اونمآ نيذلاو ) مكلطابو قحملاعو ؟سأو ىرحأ ىلع علطم وهف( ضرالاو تاومتلاىفام هي 0 9

 مهقتفص ىف نون وبغملا ( نورساملا مهكئاوأ ) هتاآو ( هتلاباورفكو 0 وهو تم( لطابلاب
 نيبه لالضيىفوأ ىده ىلعل ؟اباوا اناو هلوقك فاصنالا درومدرو مالكلاناالا نام الاب رفكلا اورتشا ثيح
 مهلوقب ( باذملابكن واعتسيو ) تازنف هللالوسر كناب كلدهشينم دحناي اولاق هبامحصأو فرشالا نب بكن اىورو

 ردي موبوأ ا ص 2 م وهو( ىعس لج ا الواو) 5: ؟ه ريؤح هب 5| ءائسلا نم ةراح اناعرالل] ١

 | اضن تقورأ »0202000 5 0 000 0 د

 ملاك عاشق تقووأ ١ تارا لام رمي طتنفتلاو بذكحتاب انأل مكتباقمو ىعصنو ركلادبتلسراام |
 00 الواو يدا ديعيام وهو #* لطابلاب اونمآ نيذلاو 8 كلاحو ىلاح هيلع قالف * ضزالاو أإ 1 0 1
 حوالاىف هيو هتلاءاع# ١ ىو ثيح مهتقفص ىف © نورساكلا م ه كاوا 9 مكم 6 هللاب 0 ' 1

 دن ةنكذلاو دعا || ,ئسلا: نمةراجح انيلع رطما مهلوقب © باذعلابكنواسعتسيو »© ناعالاب رفكلا اورتشا [|'

 لدجالا كاذىلا ءريخات | هنينألو  ااجام « باذعلا مهءاجل ظموقوا باذع لكل 46 ىم-*لجا 0 |
 (باذعلا مهداجل) ىمعسملا ١١ باس تا« نورعشبالا موه مهب تول لوزن دنعةرخ "ةلاوأ رد, ةءقوك امن دلا ىف أسف« ةنغب 1 ْ ا

 باذنلا (مهني انلو)الجاع مهيتأي مونمهب طيس © نب رفاكلاب ةطبحل من م-هج ناو باذعلاب كنواسعتسي وو | ٠
 بادعلا م الح اع مهل اهيحوت ىلا ئطاخشملاَف رفكلا م الا مب 4 0 ىهوا باذعلا ا ظ

 (ةتغب ) ىهسلا 5-2 سدجلل وا ةطاحال ابد>وم ىلع ةاالدلل رعضملا عض 5 عضو ىلع دهعلل ماللاو ٠

 ) نوردشإال مهو (ةاك ١ ةطم ل قرظ © باذ- هلأ مما 2 93 لع نش ذجلا مح الالدتسا نوكشف ١ ظ

 تى ندو مهقوذ نم م تقاو تكن اك لب 0 0
 ل واوهتسإ ) هئيعت قو مهبناوح تع «« مهلجرا

 - مهجن ناو باذعلاب نوتلابنييرصبلاو صاعنء اوريثك نباةءا رقلو يعاب ةكئالملا ضعب وا هّنلإ 7 لوشو 2 ا

 2 ا ءءازحىا # نولمعت متكام اوقوذ © |[

 خرم باذنلا مهاشغيم وب ) | مكلطابو قح سو كسعأو ىرم أ ىلع علطملا وهىأ « ضرالاوتا وعلا ىفامإعي وف 1

 (مهلجرأ اع نمو مهقوف ناطيشلاةدابعب لقو هللا ريغب سابع نبأ لاق *# لطابلاباونمآ نذلاو ف ةيفاخ هيلع قالا ا

 لاظ مهقون نم ىلاعت هلوقل | دقق لطابلاب نمآ نم تلقناذ هلل اورفكو #9 لطابمتلا ى وسامنالهتلاىوساع ليقو

 للظ مهتحننمو رانلانم | ل والا عتنايبل يناثلا رك ذدنا هندداف عن تلق» دك ًاتلاريغةداؤفطءلااذهل لهف هتلابرفك ٌْ

 مهكئلاوأ 8 عبق لطابلانا ناببا قحلا كرتتو لطابلا لوقتأ لئاسقلا لوقكوهف

 رانلاةطاحا فرظموبنال | ع هلوق #4 ناعالاب رفكلا اورتشا ثيح مهنقفص ىف نونو.ةملاىأ 6 نورساللا
 ىقوك ءايااب( لوةيو) مهب | ةرا انيلع رطمافلاق ثيحم ثرهلا نيرضنلاىف تازن * باذعلاب كنواجحتسو ف

 اوقوذ / هلوقو عسفانو ا كموق بذع النا كيدعوام ساعنا لاق ئ عيبه ل الواو ماعلا

 15 -- ىأ(نولمعت منكم ْ و راض اوناماذا مال مهراعأ ةدملقو ةمايقلا مويىلآ مج ادع ل مهلصأتسأالو 0

 ف رالاو تاومسلا فامؤمي) | مهوذ تغب 9 لحالا ل ةو باذعلا ىنعي# مهدت يلو باذمل معاج ردي موب لو باذعلا || 1

 اونمآ نيذلاو ) قاما نم | « نير فاكلابةطيح منهج ناو لا دبك أت ةداعأ# باذعلابكنواججتساوم هايناب##نورعشباال ْ
 اورفكو)ناطيشلاب(لاطاباب | ذ ٍ مييصيوأ © باذملا هاش موو اهلا دس ال م للا ب | عل 2 ته مب 2 |
 (نورساخلا م م كا وأهلا 3 ملا ءازجىأ 5 تفعل ١ ا اوةوذلوشنو مهلجرأ تن نمو ا

 0 لح ا الواو باذعلاب ا كن 0006 1 0 اخ واق ليحل ىندي ةبوقعلاب نوتوم

 (باذعلاب)دحماب (كن واوعتسا) ءإ وزني ( نورعشبال مهو ةأخ 6 هئعب ,هييأباو ) هتقو لبق ) بادعلا هءاخل )مولا 1

 قوف نم مهق ب 5 نبمباذعلا ) ءدخأن( مهاشغيم وب )اعبج مهعمجت ىهو( نب رفاكلاب )طحم- ( ةطرحل ممهح ناو)ابت امندلا ف 9

 نولوشو نولممت منك اع(ن روارعت مترك ام اوقوذ ) مهل ( لوقو ) رانلايفاوقلأ اذا ( مهلحررأ ت<وناو ) مهسؤر

 نيرفاكلاب ىلع فقوالو



 يغب دل ( هبر م تانآإ هلع 0 الولاوااكو ) اظلاىف نولغوتملاىأ( نوملاظلاالا ) ةحضاولا ( اناا د ١

 ةقانلا لثم تانآهيلع لزنأ اله اودارأ صف> ريغ ىفوكو ىم فاأ
 تيطعأاع ةتناياور اديآلا تغاك ) نيهر ,دنان 0 و)امغأ 7 * كلمأ تو ءافاهتأ لزم ) هللا دعت 8 اعا لق)

 سيل 5 تاب "الا نم

 ( مهيلع ىلتباتكلا كبلع انلزنأ انا مهفكيملوأ ) كلذيف ةدحاو ةيآ كح ىفاهلك
 هنوالتمودنىذلانآ رقلااذه هك 2-5 - "0 كل ريع 1 نورشلاوىدا انوا ( قعلا نيلاطاوناكنا تايآلا

 نامزو ناكم لكى مملع

 مهعم لاو هلو

 ةبآ لك لوزن اك لوزتال

 ناكم ىف نوكتوأاموك دعب
 ( كلذ نا ) ناكم نود

6 0 0 3 

 ناكم لكف ةدو-جوملا

 رهدلا رخآ ىلا ناهزو

 ةم.ظع ةيعتل (ةجرل (

 ةركاذنو 0 0

 نود ( نونمؤي موسقل )
 هللا كل ١ نيتنمتملا

 ىا 0 منيو ىسب

 ديعح أ ىقدصبي ادهاكت

 هان هلا

 لآ رقلا لازئاو ةلاسرلا نم

 دمخ ( انئاي ايدح امو )

-_ 

 نورف اكلا( نوملاظلاالا)

 نآ رقلا وسو هيلع هللا ىلص

 ىراضتلاو دولا

 ( اولاتو ) نوكرمتملاو
 ىف اصالاود ملا تلاقو

 اول نوردماو

 ل قاع ) ها لد

 ثامداغ تك ردا

 لزنأك ( هيدن م١
 فار( ريذنانأ اقاؤ) 32

 ا رقلاب ليرب_> (تاتكلا

 قانا

|| 

/ 

ْ 
 ا
 ا
| 

 استام#

 ظ
 ؤ
 م

: 

 م
 ع
0 

1 
 غل
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 | قاقوعب دوهتلا دا مهملع ىلإ إد واتا ًالارتاس ف الخ ٍ

 » كر 0 ةئيبم 8 حو 0 ىذلا كابننلا كلذؤف 4 كلذ ىفناإ# ا

 هدر هذا هيلع ا
 ل

0 0000 : 
 كلذودو مالاسأا مهم اع ىسع ةذدئامو انصعلاو

 تاب ل ةاالدلا توب ٠ تاي آلا ٠ ع دار ملا نا ١, نوداذك دبا

 : رئاسنع ةينغم َدبآ مهفكي ملواىأ

 ع

 ىف ع عمادك 3 ةيأ ىلع لزب ١ اع 34 أ

 24 0 ا سس 30 تع 3

 قنواش تاز كنوملاطلا الانا بدعحم .(| اهزادعا لئالد حوضودعبةر اكملاباظلا

 ا قو ونو ارضع وحاصةقانل هم هيدنر
 م

 أ ل / اولا ءلاقو ل رعفيا ةملع ل زن

 ظ اهلزني 6 هللا دنع تاي لااا لقول تايآ صفحو نايرصبلاو صاعن او عفان أر قوه ىسيع
 ظ رادنالاالا ناش نم سل © نيمر.ذنانااعاو ول هنو رت اع م 5 اناهلكلم|تدسل ءاشناك

 ] كيلعا_ازنااب اهفءوحرتقااع ةينغمةيآ © مهفكيملواو ف تايآلا نم تيطعااع هتناباو

 ا لدمضصت الجار ةب مهعم لازب 3 الفد ن دعم يلع هنوذاتمودن هلع لت

 ١ كم دع وكت ل ْنم مهلك داق

 ١ تاعتاانودناعألا دره ةركأ داو # نونمؤي موق ىر دو ب نيظع و رعنل

 لوق ام ض بك كري هللا ىلص هللا لوسر اونا نيإسملا 50 اًخاننا لو

 لرد مهد  ري_عدن ءاح ىل ما 2 مهءاجاع اوبعرينا موتةلذاض اهب ىف" ل لاو دوهيأا

 يليه وت 0 ل قدصب هي اديهش ميو سس هللاب ىنا لق #

 : رفك ب ار رلقو 37 ا !ىنعي نوملاظلاالا انتاي اب دحت # مو مكن

 |١" تايآلابدازأ لبقو لبقنم ءابنالا ىلع لزنأك ىا# هيرنم ةيآديلع لزنأ الول و ةكم
 # هللا دع تن الللعا لق © كلذوحنو ىسع ةدامو حلاص ةقان لثم ءاسالا تار

 رادنالا تفل اع ىأ # نيبمريذنانأ اعاو © اهلزن أ ءاشنا اهلازلا 0 0
 2 مهاوقل باوج اذه رانا ريفكي | 1 0 0 نس

 7 انعم © مهلع ىلح باتكلا كيلع هج انازنأانا مهفكي وأ ل

 هروح نالءاس الان ملقا نمو زعم نممتات هزم ن نأ رقتلا

 وك داعب : ةيأ لك لوز“ 5 ل رممصتال هج ان

 و

 نامزلاوروهدلا 0 عمون ن 0 رقلا

0 
 ىعيو#م كلد

 ع "5000 ا

"1 
3 

 3 ب 5

 ةجرل 8 نأ رقأا ىفنا ف اب
 ىندب هللاب 1 1+ را ا كوم موقل ىر 1

 كيع دهشنو هءاتك نآ رق هلاو هلاوسرىا ىلدهشي هانعم سايبعنب الاد ادهش مكنيو

 ْ هلع باتكلا لازئاب هلّزعملا
 )0 دة عت- م حج

 تالا هللاّددا هقول دكا

 "01" تادعغ نم تامالعلا اما (هللادنغ تاي“ الءاع 1 تاركا ( لك ىلبعف 1-2

 .كيلع انازنألنا ) كتوبنلةبآ داي ةكملهأ ( رم مط ةدل( خضر فرح ل
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 عصخو ( نينمؤلل ةي آل

 لتا ) اهم مهعافتنالرك ذل
 2 47 نمكنلا حوأام
 ةءارش ىلاعت هتلاىلا ابرقت

 ١ نم 1 م رنا 4 سان / ايون هر 6 اظنو ل اذه قع لاثمالا كنتو 23

 ا ءانشالا نور كمن - قل نلا هي 0 * نوملاعلا الإ 0 مساق أ مسح لةعالو ,ياهلقعيامو 0 مهماهفا

 لم هللا نع لقع نه ملاعلا لاةفذيب لا الهنا مالسلاو ةالصلا هيلعدنعو ىغيش ام ىلع :

 نافالطاب هب دصاق ريغ اقع 4 قلاب ضرالاو تاوءسلا هللا قاخ إف هطخعم بذتح اودتعاطب

 هلوَش هيلا راشااك هتافصو هناذ ىلع ةلالدلاو ريا ةضافا امهقلخ نه تاذلاب دوصقملا

 ه4 باتكلا نم كيلا ىحواام لتا ف ام نوعفتنملا نال © نينمؤلل ةيآل كلذىفنا

 | فدكدق لمأتملا ؟ىراقلاناف هيناعمل افاشكتساو هظافلال اظفحنو هّتنارقن هتلاىلا ابرق

 ١ ءامسفلا نع ىهنت ةواصلانا ةولصلا او و هعمس عرقاملوا ه|فشكتي ملام راركتاابهل
 ا 9 اهريعو م كادتشألا كاحم ىصحاعملا نع ءاهن الا ايس نوكك نان كل 9

 71 هللالوسر ف ىلصين "اك راصنالا نم قنا ىور هم ةيشخ سفنلل ثرونتو تارك
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 م لاثمالا كلتو 8و الصأ “ىشثب سلوق ةدايعز لذتشلاو 20 51 رداقل

 مالا راففك ل اوحاب ةمالا هذهنم رافكلا لاوحأ اع هيشوقلا نازقل ا لاشما

 0 ل 6-0 اهلقءرامو قم ةكم رافكل ىأ سانا © اهنيرنىأ اء رضن شا

 دا 1ك ىوغب لا قوز ل>وْنع هللا ن ع نواقعي نيذلا ءاملعل إلا لاتقفالا لقعيام ىف قع

 م 1

 هيرحأأم ىلع فهةتاودمالك |

 ( ةولصلا أو )هنعىبنو

0 000 

 ( ءامعقلا نع ىمةولصلا

 الثم انزلاك ةوعبقلا ةلعفلا

 عرشلاهر 00 اكلاو)'

 ' لاثمالا كلتو هب ا سو هلع هّنلا لص ىتلانا هللاديع نب رباح نع

 بنتحاو هتعاطب لمعفهللانع لقعنم ىملاعلا لاق نوملاءلا الا اهلقءيامو سانلل مرض

 كلذؤفنا 8 قحلا راهظاو قعلاىأ 6 قلاب ضرالاو تاوملا هللا اخو هطخ#

 ١ ىحوأاملتا ظ ىلاهت هلوقو # هديحوتو هتردق ىلع # نينمؤملل ف ةلالدىأ © ةيآل
 ةوالنيئيشلا نية. سعأ مل تاقناف 6 ةولصلا أو له نآرقلا ىندي د باتكلا نم كيلا

 داقتعالا ىهو ةسلق ةثالث دملاب ةصتخملا ةدايعلانال تلقطقف ةالصلا ةماقاو باتكلا
ٌ 
ٌ 

 ع ناكنملءةلقعااو
 انس

 ور قانا تائيسلا نع

 ىل هللا لوسرلام ب لم هنأ

 ىلصي انالفناؤسوهيلعهللا | ه#ءاشعفلانع ىبنت ةولصلانا قام سعأ كلذلف راركتلا انكم اره و ةيندبلا ةدابعلاو

 َّق لاق اقف ل الاب قوس وراهتااب سابع ناو دوعاسم نءالاق عرشاا ىف فرس 3 نكللإو 3 لاعالا نم "أم ىأ

5 
 ,ركشاال داقتعالا نكل حلاصلا لمعااىهو ةيندبو نسحلا ركذلاىهو ةيناسلو قحلا

 رك اقف ار سم مودن كلذلب | ل 5 الا ايش دقتعا نم ناف

 قنا ا 0 ندع همت ملو فورعملاب هداك ه سم أت ىلنذ هللا ىصاعم نع رد دلضو ىوعنم ةالصلا ف

 هم ىلصي ناكراصنال +لالاقو ادعبالا هللانم هتالص هدزتمل ركشلا
0 

 امك :لياال و تا ا /
 3 مه 3 1 روس ري سدا ساجر وسبب جوري جم ورجح مس وج موه سج لا 220011011101101 رسموا بج هاج و محم وجيم

 ءاوطقلا نع ةندلص هابمت ل نم ةداتقو نس

 نودحوملاهللاب(نوملاعلاالا) نآ رق لاك 000 ىنعي ( اهلقعامو نسانلل )منن ( اهرتضن ) لاثمالامذه ( لاتمالا كلت
 ىلص دمع ؟(نين مؤملا)ةربعل (ةي" ل لاثمالا م مل هنر ذاق( (كلذ ىف نا) لطاب اال دلل ) قلاب ضرالاو تاوععلا هللا 8

 ) 0 0 رقلا ىنءيهن ىلإ ريح تت ل لزنأامدختاي ميلعأز ,ةالوقش (باتكل ك0 نمكيلاىحوأاملت ا)نآرقلاو لسوديلعم لل

 ذك ىهف امف لح رلام ادام ةيشالوةعه رشق قرعالاك ) رك ئداعللا )م امدقلا نع ىهتةالصلانا) سن | تاواصلا#



 او دربلاو رطاامعمفدي ال تيب كلذزاذتدب نم اهسفنل هدمت ايفت وكس لكك |(! كي تدحنا توكشلالّثك ١

 ءاوكملات يبل توسلا نهوأناو)الاح تدخن متاح لعح ةرخ ًآلاوامثدلا ىف مهءفشالنانوالا كلذكف توببلا قئام

 أ تدبآل

 ناووتلثم اذهنا (نولعي
 ىلإ كرقملا لئم ةيآلا

 ىلا سايقلاب نئولا ديعي
 لثم هللاد ب ىذلانمؤملا

 ةفاضالاب اب دحمت توركنع

 رحاب 530 لحجر ىلا

 رخص نم هتحميوأ صحو
 اذا تونبلا نهوأ ناو
 تيكاتب اكي انهيرتل]

 فعضأ كلذك ت وكجلا

 ايد اهيرقتسااذا نايدالا

 اوناكول نانالا ةدايع ايد
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 ىف جاحزلا لاقو نوعي
 لئثم ةيآلا ريدقت ةعاج

 هللا نع 1و3 اننا
 ليك وا نطل هلا
 رعي هللازا ) ت ركل

 ىرصب ءايلاب ( نوعدبام
 ريعامه ريعءاتلابو مصاعو

 قععامو ىج ربلاو ىثعالا

 معي لوعفغم وهو ىذلا

 روصم نوعس لوءفمو

 هنودنعا ىتعي هنوعدلا 2

 ىفنم( ”ىشنم هنودنم)
 وهو ) نيئبتلل ”ىثنم
 ىذلا بلاغا ( زيزعلا

 ىف ( مكحلا ) هلك رشال
 ةيوقعااب ةلحاملا كرت

 تيحب ا ليي هبفو

 رقفلا ثروب كرت ناذ اك فلا م م اورهط هانم هللا ىذر ىلع 2 اهب نم نمو

 اب ميدسعأ 4 نورشلاءزجلا )
5 

 5 اي

 هم ىل-قو نهولانمدياغلا هده هه ١م خس غأ

 اكاذلب روخلاو نهولاىف هتيعسنا_ف اب تداتوبكحلا لتك و هو ن2

 لدحروملا ةفاضالاب هلثك دحوملاىلا ةفاضالاب مهاثدوا اماءافتاو ةقيقحادهل نا

 .ءاتلاو نول ركذملاو عمجاو دحاولا ىلع عش تركجلاو صحو ردك نع اتي ىب

  .بكعاو ةيكعو باكعو لككانتعو تق انع ىلع عمجلو توعاط ءاتك هف

 نهوا

 هع درللاو ردلا ةبافو لاو نهوا تدءآل يي تاركا تبل توببلانهوا ناو 0

 نهوا مهنيدنأوأ مهاد ادهن وم ا[عملا نوءهحرب َّ نو_لعي اوناكول لزو *| | ىلعل

 ىنعملا نوكف ليثقللا ةيقحت هم ماعس هند توتا تيب دارللا نوكيا زوو كلذنم

ٌْ 
 ظ
 ٠ْ ٠ْ

0 
 ا
ْ 
 أ
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 ٠ْ

0 
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 2-72 د حسم 22ج هع تب بد و وع« ج73

 0 ا 3 : ىلع هك ”ىثنم هنودنه نوعدتام لمي هللازا #9 مهند نيدلاىف هيدق#ءامنهوا ناو
 ىلع الج ءايلاب بوقء»يو ورعوباو مصاعارقو « !ميهللانا ةرفكلل لق ىا لوقلا رامضا
 نمو ةيفانوا نيستلل نهو اهنع ةقاعم اعيو نوعدتب ب وصخم ةيماهفتساامو هشام ىلع

 لوعفم هاء. لوعفم ةلوصوموا ردصم شوي ردص»هوا نوعدت لوعفه ”ىثو ةدبع
 نيريخالا ىلعو لثملل ديكوتو مهل ليهجن نيلوالا ىلع مالكلاو فوذحنلا هدئاع نوعدت
 ىلع ليلعت 3 مكحلا زيزءااودو 3 مها دعو

 الام كارشا ةوانغلا طرف نم ناو نيينعملا

 لعلاىف غلاسبلا ”ىش لك ىلع رهافلا رداقلاىلا ةفاضالاب داخاناو هنأش اذه نع أيش دعي
 ممازاع ىلعردق هفصو اذهنمناو مودعملاك ةياغلا لعفلا ناقتاو

 1 عفدبالن هولاو فءضل اةياغىفاهتيب ناو ديا! ىو اتاهسفنل ياتي تدخلا تويكنملا لثك ف

 ”كلجملا ادو َّى 0 لقو ارضالو فض اهدياعا كاعال نانوالا كلدكف ادرءالوارح اع

 ١ دححمن توكتعلا لثم هللادبعي ىذلا نمؤملاىلا سايقلاب ماتصالا دبعي ىذلا كرشملانا
 ع

 نهوأنا اهكف رص نم هتحنوأ صحو رجب اتيب ىنلجر ملا ةفاضالاب اهعسن نماتيب
 ا8ف) ةتسا اذا نايدالا نفس كلدكف ت ةكحلا تيب اتي اتي اميرقتسا اذا توببلا

 * توبكعلا ثيبا توببلا نهوأ ناو ظعفنتالورضتالامال ناثوالا ةدابع انيدانيد
 نا حددقف ل نبع هل مالو 7 بل ةماع تيهاذا حرلاناف هفعضملا راشا

 # نولعي اوناكول نايدالا نهوأ مهيدنا نيبندقو توكساا تدب توبباا نهوأ

 نوعدنا٠ إي هللانا © نهولانم ةيافغلا هذه غلب مهنيدصعأ ناو مهلثم اذهنا ىأ

 00 نوعدد ىذلانا ىنعي هيلع ةدايزو لثملل دكوت اذه # ”ىشنم هنودنم
 101 نا لقاعال زوجت فرك هانعم © مكحلا زب زعلاوه وو 'ىش ميكحلا ؤيزءلا هتلاةدابع

 تملا

 4 رداقإا 03 ف لك لهشال ىذلا مكحلا 0 لكى بع رهاقلا رداقلا ةدامع اكرر ةردقالو هلال اداج اودع

 ب نا لوقت( توكسلاتل ) تويلاكفضأ ( توببلا نهوأناو ) انكس(اني تذل توبكتلا لئك ) زاتوالانم ع ع 372 11
 نكلولئلا اذه ( نولع اوناكول ) ةرخ سدلاق اه دبع م عفش ال ةهل الا كإدك دربال و رح نماهشنال تووكحلإ

 ,> ًالاىفالوايندلا ىف مهءفشالابلا نانثوالا نم( ”ىشنم هنودنم)نودبعام (نوعدباما«يهللانا) كلذب نوقدصيالو زول
 ديبالا تر مح (مكحلا) أهديعي ا ةيقتلا (زيزعلاوهو)



 9 0 يلا جا
 ادب 5

 ناعالاوه هكولسباو سعى ذلا ليبسلا(ليبسلا نعمهدصف) ىصاعملاو رفكلا نم ( مهلاعأ ناطيشلامهل نزو)ا مورق

 نوزاقو ) اواعش مل مهثكلو لطابلا نم قاازيبتو 'رظنلا نم نينك#م ءالقع ( نرصت_ اونكو) هلسرولا
 0 نيآلاذ ( نيقاساوناكامو ضرالاىفاوريكتساف تانيبلاب ىسوم ,عءاحدقلو ١ رعاتكلا ان 2 ( ناماهو نإ ء

 راك | [ضاحةلع انلسر أ نم منذ ) باذريغب ةبوقءلازو<ك نم لعدردبف ( هب 0 اند ًادلكف ) هووش فهل

 1 0 انفسُ نم مهنمو 0 نيدمل ىه ( ةعصلا|هبَرْخأأ نم مهتفو ) طولموقلا ىهو ءايصخ اهيف

 (مهملظيل هللاناك امو)نوعرفو ( توبكتعلاةروس ) حونموق ىنمي 0 ٠0 ر- ( انقغأ نم مهنمو ) نورا

 ” ل1) مذ نيش نيقاغل 17
 نكلو) بنذ ديغب مهقاعل | 7 ,رقكلاو مك مهلاعا ن ءاطرشلا م «أنيذو # ا كروس دنع اهبلا مترظن اذا
 * نر صيتسم 0 0 نيب ىذلا ىوسلا ليبسلا نع مهدصق 35

 | مقال باذعلا نا نينيشموا اوليه ل يدكلو اك رار ظل نينكم
 ا هي ناماهو نوعرفو نوراقو رف اوكلو 0 مهل لدرلا راك

 ْ تادتلابا قتوم مهءاح دقاو #3 هيسأ فرشل نور ءاق مدقو اداع لع نوفوط]

 | هبااط قيسنم هللارما مهكردا ل لب نيا 6 نيشاس اوناك امو ضرالا ف اوربكتساب

 ١ مهلك ف هاذ انيئاع ه# هينذ انذلا ف نروك ذلانم «# الكف © هتافاذا

 | موقكاج مهامر اكلموا ءابصد اهيف افصاع احر # ايضاح هلع انلاسوا

 | 6 ضرالاهب انف نم مهنمو ولف دوكو نردك # ةدعصلا هتذ>انم مهنمو إف طول
 | «ريلظ“ هللازاكامو 8هموقو نوعرفو حون موقك ## انقرغانم ىنمو © نوراقك

 | مهلا اوناك نكلو قف هتداعنمكاذ سيلذا مرج ريغب مهبقاعيف ملاظلا ةلماعم ىهلهاعيل

 | هوذختا ايف 6 ءايلوا هللازودنم اوذخنا نيذلالثم ف باذعا ضيرعتلاب ه# نول

 مهدصف## هللاريذل مهدابع 1 ةكرهلا مهلاعأن ناطبشلا ها نيزو 98 نهلاو رجلا مهازانم

 رباصب ىوذ ءالبقع ىأ هك نرصيتسم اوناكو له قا لبس نع أ #*« ليبسلا نع

 ةلالضو لطاب ىلع ,هو ىده ىلع ا نوبسحب مئاالضو مهنبد ىف نيم اراك لق
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 ) نوملظي مهسفشن | اواك

 ل اثم ) ناغطلاو رفكلاب
 ةذلأ 1 نودزم اود انيذلا

 ةياقول ا أ ( ءايلوأ

 تاو الامتلاب كوش مد

 رايتخالاءوسو فءضلا ىف
 مسلسل

 (مهلاعأناطيشلا ها نيزو) |

 ةدشلا ىف مهلاحو كرشلا ىف

 مهف رصف مهدصف)ءاخ نك

 نع ( ليسلانع ) كلد

 اوناكو ) ىدهلاو قا

 نور اوناك (نيرصبتسم
 اونوكي ملو قمل ىلع مأ

 انكلعأ(نوراتو) قلاع
 ع 0 5 1 5 0 5” ا

 (ناماهونوعرفو)ن وراق | انكلهأ ىأ # ناماهو نوءرفو نوراقو# نيرصبت سم مهسفنأ دنع اوناك مهنا ىتعملاو
 مهءاحدتلو) نوعرفريزو [ اوريكتساف 9 تاحمخاولا تالالدلاب ىأ # تانيبلاب ىسوه مهءاح دقاو 8 ءالؤه
 دل ع 1 1 : ىلع نع 17 : 3

 سمالاب ( تانيلاب ىسوم | ن* مهن هبنش اندخأ الكف 9 انباذع نم نيلاف ىأ 0 اوناك امو ضرالاىف
 الرو 0 تامالئلاو ملاذإ نو ءاخصلا ىعدخلاو مهو ء ا.صخلاب اومر طول وك مهو ا ا.معاح هيلع انلسرأ |

 يف ِع /

 ,اىض أ "ا 1 2 ف مو 8 3 صل 1
 ملوناعالا نع (ضرالاىف هرأ ونورا يي 5 والا يا يسد | هتذخ أ

 # ممملظيل هللازاك امو  هموقو نوعرفو حوت موق ىن»ي # انقرغأ نم معمو

 لثع 8 ىلاعت هلوق 6# ك !ارشالاب ىأ نوملظي مش كلو 8م كالهلاب ىأ
 هلع 3 : ا ا_-يعهفلو اه صل ن ر نط ال112 51 اذل ها هللا 5 ا :

 اندخأ ) موةلكف(داكف) | هموم ست نور ا ا نيذا

 اوناك اموز تاب ”ةلاباونمث

 هللا بادع نم نيش ا (نيشاس

 مدحت سوسن سمج

 هدأ نم مهدد و راو موق مهو ةراح ) ايصاح هيلع اعد ) سه 08 | و ئ ( نممعف ) كر لأ اى

 3 5 .٠
 (انقأ نه مما 9 عم ثم وْن وراد وهو صر الادب تراغ( ض رالاهبانذسخ نم ينمو)حلاصو بيءش ءوقرهو بادعااب (3 (ةويصل

 كرسثلاو رقذلاب ) نوخ بش أ | هن نكلو ( مهل ثادأب ا 5 هلأ ناك امو ( كم وثو نوعر ق وهو رمخلا ١

 ايابرأ (ءايلوأ هللا نود نم)اودبع ( اوذختانينلالثم) لسرلا كك



 تدمع ١

 | مهحورخو مهقسف ( نوقسف اوناك اع ءاعسلانم ) اباذع ( ازحر ةيزقلا هذه لهأ ىلع ) ىاش نولزنم ( نولزنمانا

 م ( هني . ةيآ ) ةيرقلانم 00 : ه انكار دقلو ) هلوسرو هللا ةعاط نع

 , اوديعا موقاي ل 2و ابيعش مهاأ ) يدعوا انلسرأو ند دمىلاو نولقعي )ةنسب وانك ريد قلعش . ( موقل )ضرالا ةححاو

 "ىلع دوسالا ءاملا لبقو ةبرخلا مهلزانمراثآ
 س»

 ' 1 نإ دشفم ضرالاو :اوةتالو ) هوناخو وأ ةقاعلاىف تاوثلآد» نو-خرتام اولعفاو( َنْخ الا مويلااوحرآواهللا

 ليربح نص 2 ةديدشلاةلزل 310 ّنلا ا ١ روع (ةنجرلا مهمدخاو ( نو رشعل اءْو ١ هوب 6 ( داسقلا ن دصاق

 كيكاقلا نال دال اهنلع
 هس

 | قلشمال كدب ىمب اهنم اع ب ءاعسلا ن 0 زحر ةبر | هذه 4 عا ىلع نولزنمانا 9 ظ قارا 1 39

 | اع ديدشتلاب نولزتم صاعنباارقو برطضاىا سحنرااذا زجر را مهاوقنمبذعملا ظ 00 4- ها تدحر

 ' ران اوادعئاشلا اهتاكح ىه# ةنيةيآ اهنم انكرت دقاوإلل مهةسف بسب« نوقسغباوناك مهنمرأو ميدلباؤ(معراد
 موقل 8ةدو-ااهرابناة مق ليقودعب ةبقاب تناك امافّةر وطحملا ةراحتلا لقوةب رارايدلا ىلع نيكراب (نيعاح)
 ١ نيدمىلاو ةياواانكرتب قاعتموهورابتعالاو راصيتسالا ىف مها وةعن ولمعتسا وي ن ولقي ( اداعو ١ نسما

 مقافهباوثهبنو-جرتاماولءفاوو#رخ ًالامويلااوحراودللا اراديعا والاسم حالا ا دانا بوصنم
 نيدفم ضرالاىفاوثعتالو 9 فوللا ىنعع ءاحرلانه هنا ليقوبدسلا ماقم 1 هفحرلا ممدخاؤ هلوق نال

 ٍ اهب نرتب و واقلان الا اربح ةوعص لقو ةدددشل اةلزا 8 نا«( ةفجرلا رل اممدخاف 6. وبذكف كاله الا ىنه ىف هنال هيلع لدد

 ىلع نيكراب 6 نيناغ» دلل نم ال ممجت لو هرودوارهدلب ىف#مهرادفاوعصاف ٍ | صفحو ةزج دوو )
 انكلها لثمهلبقام هيلعلد لعذوا رك ذاراعذاب نايوصنم هفادوعواداعو 8# نيتمبكرلا | دقو ) بوقعيو لهو

 نيتدقو #© ةلبقلا ليوأت ىلع فورص» ريغ دومثو بوقءيو صفحو ةزج أرقو | ىنع كلذ ( مكل نيب
 مهنكاسم ةهجنم ,هكالهاوأ مهنك اسم ضعب مكأ نيبت ىا ه# مهتكاسنم ركل | مهكالها نم هفصوام

 2 ار لق 5 كارم  اباذع ىأ # ارح رةيرقلاهذه له ىلع ن ولزنم انا ةهجنم ( مهلك اسمنم )

 ؟ ةني ةيآ 9 طواتايرقنمىأ 4 ابنم ال وناك اع ةراعاببصخلاو اهيلإ مرظن اذا مدا
 لوقتلا ىوذ ريذتا تايآلا نوربدتب الفأ ىدب 44 قواقعي موقل © ةرهاظ ةريغ ىأ له أ ناكو اهب كرو صدنع
 "10 لا ةزاجملا نع ليقو:ةبرخا 0 ءانم راثآ ةنيبلا ةيآلا سابع نا لاق | مهرافسأىفالعز ورع ةكم
 داودسالا ءاملا رو-هظ ىه لقو هيما | دنع لئاوأ اينردا ىدح هللا اهاَهأ قول نار كالهلابنيفلختملا

 ىو (ةيرقلاءذه ل هأ ىلع

 انلسراوىنعملا نوكي لوالا لوقلا ىلهف ةنيدملامما لقو لير منا قيس ننعم را
 : 3 ايي

 ِ ندعم كاانلتراو ىل 34 نيدم ىلاو # ىلاعت هلوق دع ضر راآلا ه->حو ىف اع

 ..ايمش مهاخأ ذ نيدم لحأ ىلا انسرأو ىنالا لوقلاىلعو هدالوأو نيدع ةيرذ ىلا | عال رولا (ءاعسا د دعح 0 مدع أ ل اسرأو ىاكإ لوقلا لو الإ "ده ةيرذ ىلا
 ناخذ ,ملعف اولعفا ىأ # رخ ًالامويلا اوجراو هللا و لاف 00

 : نورفكي ( نوقسف اوناك

 (اممانكردقلاو)نوصعيو

 1و تاير فاو

 ا هوب داكف نبد_سفع ضرالاق اوثعتالو 3 ءوثاخو ولا مويلا اودحا ءاتفع لقو

 2-0 ضرالا تفجرف حاص ليربح نا كلذو ةازازلاىأ | 6 ةفحرلا متذخلاف / ع 0 .
 أ 7[ وباع نيتم بكرا ىلع نيكراب ىأ « نيغاج مهر ادىن اوصاف هي 39-2 37 (آ)

 عا ةندب ةع ع 2

 ١

 ِء 5 5 - دع 9 | 1 1

 "نم ىأ « متكاسم نه 9 ةكم لهأي « كل نيبتدنقو 9 دوحتو اداعاتكلهأو 7052002 6
 1 سي ص ا سس ل سس سل ير و سس سس مس م سس سس وس يس يس ع و سس سس يي وأ توج 0 لوفد نول 31

 ع

 © مهلزانم ) (هللا اودبعا موقاي لاقفاسعش )مب ( مهاخأ) نيدمىلا انلسراو (ندمىلاو),منودتق الف م لعام

 ىصاعملاوداسفلاب ضرالاىفاولمعتال ( ندسفمضرالاىفاوثعتالو)ةمايقلامون اوفاخ ( رخ آلامولااو>راو)هللااودحو

 (اداعو) نوكر نال نيتيم(نيكاح) هه ىناو راصف(مهرادىفا رويس اف) باد!ابةلَراَرلا(ةفحرلا مد خف )لاس راا(موبدكف)

 مب لعفام مهل زانم بارخ نم (مكاسنم) ةكملهأي(مكل هيي رن طاع و ا دوعو )دوعموةانكلهأ



 ندر ,وحأ اهنف ل قىتاامودسةيرقلاو لابقتسالا ىنمعابنال اقنرعت دفتمل اوكلهم

 طومنءةلاوموب ةريسم ىلع تناك امااولاق ماللسل اهيلع ميهارباعض ومنع

0 

 كدا املاىا(او هلا )طولوه ورظلا ند“ ندب 0 نل م 'ومونوكلبأىأ ( اطول
 أ

 م

 00 1 ذاهال لت نيملاظ اوناك اهله انا وي لايقت الا لعىبعملا نال ةظفل |

 ضارتعا 6 اطول اهيفز 1 ىحاعملا عاوناو رفكلا وه ىذلا مهلظ ىف مهداعو
 اولاقؤإي ,هرهظا نيب ىنلا نوكوهو عناملاب بجوملل ةْض زان ظبي ملنم اهيفناب مهيلع
 اوناك ام مهناو هيزملا دي لم ءاعدا عم هلوقا مي است 6 هلهاوأ هنيحمتل اهيف نع : لعا نحن 1

 مم أ كالهالا تنقأتو أ هلهاو 6 0 صرصم# هتعباو>و ا

 ا نيقانلا## نزئاغلا زم تناك هنأ ساالاف باطخلا نع ناببلا ريخأتديفواهنع

 ع مهبدسب مثلا ةءاسملا هتءاح * م ”ىس اطول انلسر تءاجزا املو #9 ةيرقلاوا

 4 اعرذ مم قاضو اههلاستاو نيعفلا دك أن ةلصناو ءوب هموق ,مهدصق.نا

 د راو هدد كتكفادَض مهاوقك هنقا ُط أ 4 ءرذ مدن سحأ ريبدو ا - قاضو

 قايكلاو 6 7 نيراغلان ما تناك كلل نسال كاهاو كومماب | وه ان همياكعأ

 راءتعابا جاع ىلع طلال لعق رامكاب كلها بصنو راتخلا ىلع رح ناكلا

| 
ْ 
ْ ا
 

 نع لعأ نم © ةكئالملات تلاق ىأ  اولات ول كاكا سماالا 11 و هن ريهقل اهيف

 ىأ © مسلع

2 

 كك

 : ىد اطولاناس رتءاح ن ذأ 0 ص ب اذعلاىف نيقامأا : نمىأ 0 نيرباغلا نم

 نغرْك أ # اعرذرم قاض و و»# هءاسامم:اجةنا» ءانممو اع فان سالو نم مه

 و*أب' لك انما 4 رخال وه ك كم وو ةندىأ# فذتال او واقوإ# كاذانز 0 ا ْ

 كلمأو كومو رهوكلهم انا ىأ 3 كلعأو 1
 3 : ا :

 نبراغاا نم تبا كنأم 2 3ك

 ع 5 5 3 3 0

 مه. !ىلعكالهلااوحرتد !نيكردم ( نيماظاو اك اهلهأ ناز طول

 رع نع 1 فاح ال أذكت ,دشاماةع ١ و < منعا (ر 0 قاضو) مهم. عا ( مس )

 ووو م ) كومممانا ١ لالهلا ان ال ) قل لاو ا 062 )طوالدعهنمو 1

 ' الام لاش عار :دلأ ليوط 0 كلذو هلا فةمطم ناك اذا ادكحب هع رذ بحر

 ْ 1 مر لولا رضا ثا هيف ١ دابا © او لانو ه ف عارذلا ريصق نا

 ا م ناكلاق رك او ركبو ا مه اوو فِ مدل اب كومو هل :منل بوقعبو

 2 لف اللا

 اي وأ 7 هلاح علو مول ىلع اتاف-ثا 0 ىنعي © لاقيملاظ اوناك اهلهأنا

 ارا( ناق) ثنا مهل - 10 3

 هن 0 (هل 5 تدي 7 0 3 1 َن كيلايو ل نم ا م ن7 ل 5 2 ليريح 0 000 ا .ن)ةكالملا 30 دعب (اولاق) !ن

4 
 ور

 0 ةامنايرعشت ةيرقلاءذهو موؤدس ىذا

 ىأ ( نيملاظاوناك اهلهانا ) ماللادلع مهارنا

 اهيفنا ). مهاربا ( لق ) ميسا عاونأو مهرفك مهملظو نورصم هيلع مهو ةفاسلا مايالاو مهنم رقسادق ملفا
 بوءإ هنيجصما ( هئيحصتااه.ف 0 نع) كن(رعأن 2

 ميهاربا نق رافمدعب طوا ملا: كالا ديس نءربتلا ياذا قنا دل( نافل نس تن م ماذا ك5 أو ) مساعريغووكو

 الا ىلءامهدحأ ابتع نيلعتلا وو تانك ةلنأ وموسم هءاس ( مم ”ىساطول انلسر تءاجزا املو)هلوش

 قل ع نه ةءاسملاهناحاف/ 4 تا م١ سح ًاملتق - ١٠١ رح هناكنامزلا نم دحاو ءز>ىفادجو

 نا هموق نم ماع ةفح

 مس ”ىسر وجاب رهواوانتب

 قاضو)ىلعو اشو قدم

 مشب قاضو (اعرذ 8

 ىادعرذ ك2 ا ريبدسو

 قيض اولوحدقو هتقاط

 د اردو عورذلا
 أولا ام” ةقاطلا دقف نع

 ناك اذا عاوذلا بحر

 لصالاو اقيطم

 هعارذ تااط اذا لل>رلا

 عا رذلاريصقلا هلاثءالام لا

 زمتلا ىف الثمكلذ برضف

 1 بصاوهو ةردقلاو

 فانال اولاقو 7 زيا

 ) ا نزمالو

 ريغىف وك و كم فيغعاابو
 فاكلا (كلهأو )صفح

 كلهأ تصنورملا لءىف

 نا هف

 0 20 2. 1 .٠-

 ىح وىأ فود لعش
 "ع ع
 تناك كن اسعاالا ) كلهأ
 ْن رياعل ١ ندم

 مهكلم فيك (اطوااجفنا)

 ةلسعاو (هتأسماالا)اث.رو

 الا ل رار 191: | نسم دعم نمو ليد ( اناس .تءاحنألو )كال هلاب نيفاختملا عم فاتت( نب رب اذلا نم تناك )ةققفانملا

 لب 0 و)ث يبل ادم



 د

 ليقو قيرطلاعاطق لع وه اي لام اذخأو لتقلاب ( ليبلانوءطقتو لاحرلانونأت كش ا ) طواموق لبق ركَذ ىلع

 "ةطراضملاىأ ( ركنلا:) هلهأهنفمادامالا دان ساجملل راشال و ركسلم ( مكيدان ىف نونأت 0 يا

 أ كالعلإ 0 ىفحلا ككل هع "< - تأ زملا4 6 نو رشعلا ءز ا م نشف او تابعلاو هاو
 33د

 | لقا ةلباسلا ٠ وص روس و 2 5-5 نو“ ءطقش ولاح رلان و َك 0-00 :

 نيب 0-0 ةقرغلاو

 01 باود ن 30/ ) لعانلا
 ضارعالاب لسلال ]دس ةودظع وأ قرالا يلقب ل 5 ىتح "يم انااوأ ل وءالادخاو 0 | اا الإ 5 -

 نذ تنل نا هني ادك لاقالو ةصافلا كسلا ىف # ريدان ىف نونأتو ثرحم سلام ناماو ثرحل انعء
 مدع كك اهريغو رازالالحو طارضلاو عاماك «ركمملاوفهلها هيفاملالاىدانلا | نم [ندمتامف ( نيقداصلا

 هللاباذبانتت ١ اولةناالادموق باوج ناكاف 88 قدانلا رو فذحلاب ليقوابب ةالابم | كت ركتا تاذءلا لوز
 لاق ف منوتلان م ةموهفملا ةوءنلا ةوعدىواكلذ حابقتسا ىف 3 نيقداصلا ن نم تكن دو>وأاوهو صف> وىاش

 نوئاهنسو ةكحافلا عادتناب# نيدسفملا موقلا ىلع 8 باذعلالازناب## ىنرصنابر | ةدحاو لكو مامالا ىف
 لجان اب ءاقحا مهناب اراعشاو باذعلالازنتساىفة خلابه كلذ مهفصو هدب ٍْ صفح ريغ ىفوك نيتزموم

َ 

 ا

 ةلفانلاو دلولاب ةرادثللاب #« ىرشبلاب مهارب انكر تءاحاملو 98 ب باذسعلا مهل ةدودمت ةزمج مكنأ م تأ

 ةفاضالا ومودس هب ةيرق هي هب ةيرقلا د لهاا وكلهمانا اولا 2 ورعؤبأ# ةرودكمءاي اياهدتب

 ةروصقم ةزموم مكتبا مكتبا

 م رو ءاب اهدعب

 لهسو نولاق ريغ عفانو

 لاق ) ديز ريغ بوقعيو

 أ « ليبسلا نومطقتو 8 لاجرلا نمةوهشلانوضقت ركنا ىنعي * لاجرلا نوتأتل كذا

 ' كلذ لجال مهيرملاسا نلا كرتف نب رفاسملان مب. نع ةشحافلانونأي اوناك منا كلذو
 | «# ركملا كيدان ىفن وناتوف ءاسنلا ىلع لاجرلا راثبب لسذلا ليبس نوءطقت ءانعملمقو

 ىتلانع بااطىنأ تنب ”ىناه مأنع# مهثدحتمو موقلا سلخ ىدانلاو كسلاحم ىأ

 ' ضرالا لهأ نوفذ اوناكلاق ركتملا مكيدانىف نوتأتو هلوقف سو هيلع هللا لص

 كارلا ( ١ نوضنإ
 موقلا اك 1 فانذقا

 هض

 نود 0 دسقملا

 1 1 ل 1 ا 5 ثيدح 33 عل لأ ك2 1 مح م عسا

 مرر ك2 ندع ثيذد لاقو ىدمرتلا ه 4 7 اوناك ام ىلع مهلمحت سانلا

 ل لحو ل [كدنعو مهسلا# ىف نوساج اواك معا لبق عب ءاصالان ب ىصخلأ | ش> اوءلاو ىصاعملا نه هيلع
 ! اهفذعصق مهنم

 مههاربا انلسر تءاحاملو)

 ١ مهلا ىف أعد مهضعإ نو.ماجن | وناك مهما لدقو م هارد ةنذلاك هم رغيو ةانككو هما م راشدل اب( ىرمشتلاب

 قم“ ىنعي ةلفاتلاو دلولاب

 أول ينانااو ءاق) بوقعيو

 ا اتا هذه لدأ

 ا ند مقأ) كيلا 5ع

 ١ نك ناكذنأ نلدقو كلن هنىلوأ أ لاق هباصأ معاق هوددحت ليس رباع م[ سمع اذاَف ىدعح

 ىلع مهضهب قزني ناك مال--نب هللادبع نعو دلل اعىف نوطراضتي اوناك سالاقو

 رازالال> و ءانحلاب عباصالا فريرطتو كلءلا خضم طول موق قالخا ناك ليتو ضءب
6 2 0 ١ 31 0 8 

 ا ركن ام 0 #© دعوت بتاود ناكاق 3 ةيطوالاو ىقمالملاب ىرلاو فدخاو ريفصلاو
 8 - 0 ل 52 50

 نا هللاباذعب اني © ءازهتسا ىنمي # اولاق نأالا هو حئابقلانم هنونايام طول مهيلع
 نكن ا فر رنات ككل بعنف اش لزان بادعلانا ىأ 3 نيقدابسلا وم تنك نار ءايدا ( لاحرلا 2 ع 0 ||

 | [لسو دع هلو: 28 ب لزان باذملانا ىلوقا قيقحيب ىأ ©« نيدحتسفملا موقلا لع | لن (ليدسلازو 8 | ١ 0 :(نادسل نول
 ْ + : 3 / 1 ليدسلا نوءطش لاش ودلوا ١

 ا ماو لاس ةيرغ و طولا مود قع هب رغ ١ هده ها اوحلهم ظ رقاب واوب م نسا سأل | اااولق إف بوتعبو قحمحاب هللا نم ىنهي # ىرشبلاب مهاربا انلسر تءاحالو وف 0

 ١ 0 ١ 5 2 (ركتلل كيدانف نونأتو)

 4 3 ُظ سَ !و ىدنيلاب فدا للم مولات اا 3 6 ماراح اوناك ل | كح ردع در نما مكسلاعىف نولوعت

 هللا تادع 0 ريد داصا ستكر راذمائااواق نأ الا) طولموق. باود ناكل ناو اك اف )كلذربغو

 ( مها ربا انلسر تءاحامل ولد 5 رشغملا( نيد سفملا موقلا ىلع زباذعلاب ع ني ر)طول ( لاق ) نمؤن منا انيلع

 تايرق 5 ' ةيرقلاو ا لأ نكي ا)ميءاربال(او ءلاقزدل !اب هورشد(ى ردقنلا) مهاربا نإ 0 الملا ٠ نمدعم نمو ليرب>



 لكلااو لاهم نموماشلا ةيرب نم ىهو نيطسلفىل اهم مثن ار حملا ةفوكلاداو-نم ىهوىنوك نم( رجاهمىنا) ميهاربا(لاقو)

 هبلاةرخفلاب ىبرىنسعأ ثمح ىلا (ىبرىلا) مهاربااهجوزتدقوةراسوطول هترحهىفدعم ناكونان رجم ميهاربالوة رج نا

 ملوداوداو(بوقعبو )ادلو( ق*اهلان.هوو) ريخ وهاعالا ىف سمأبال ىذلا ( م 5ك12ا) ىنادعأ نم ىنعنع ىذلا( زيزءااوهدنا ):

 ةاروتلاىنديسذجلا هيدارملاو(باتكلاو)ءايبنالاة رجع هناف ها ربة رذ ف اكأ ُ وبنلاةتبرذقاتلعجو )رهشل ليسا ركنا
 نسا ءانثلا ( هرجأ ) 4 توركتملاةروس ) ميهاربا ىأ هه ١١ زف- .( ءانينآو )ذاقرفلاورولاولجتالاو

 هدلارخآ ىلاهيلعةالصلاو ْ
 ا كد | ىموقنم ا :!لاقوإ هقر 5 راثلا ىارو ا هن نمأ ند لد و2

 دوو اوال لها هبححو ص مكملا# ىتادعا نم م ىنعتع : ىذلا « زب زءااو ههنا ف ىب رىف ا ث.ح ىلا هي ىبرىلاو»
 سدل و هربق دنع هتفايض ءاشا

 هش(/امتدلا ىف ) هريغا كلذ

 دق ىلاعت هلا ىلع لياد

 هءاوزامدلا ف رحالا ىطعي
 (نيحلاصلا نم ةرخ آلا ىف
 نسحلا نعةنبلا لهأ نم ىأ

 او ةفوكلاعاوس وكم رد اهدنا ىو ره ىحال د ةيفاع الا نم ؤرالىذلا

 قم“ هلانبهو وو ودس طول لزنو نيطساف ل زنق ماشلا ىلا اهنم 86 ” نار> ىلا هعةشاةراس

 ليعامساركش مل كلذإو رقازوععنم ةدالولا نم سين يح ةلفانو ادلو «بوقعو
 لوا:ةءاس نجلا هيديرب # باتكلاوةءايبنالا هنمرثكف *#ةوبنلا دتيرذىفانلعج و إ#

 هناواريغىف داولاءاطعاب ««امندلا ىفإإ# انيلاهتر حم ىلع #هرجا ماني آو# ةعبرالابتكلا
 اسوا ك5او اكاووو 0 ةالصلاوءانثلاو هيلالاملا لها ءامتاو مهيفةوبناا رارقساو ةبيطلا ةيرذلاو

 1 : فاطع «اطولو» حالصلا ىف نيلهاكل ادا دع ىف 00 !ةرخ آلا ىفهناو ؤغرهدلا

 نوتات كنا هموقل لاقذا) | جئنا ةلئنلا هيكةشحافلانوتأت متنادموقل لاقذ اإل هيلع فطعام ىلءوا ميهارب ا ىلع
 010 ١ 0 ىلع نوقايلاو ريكا ىلع ةروسكم ةزم# ضفو صاع ناو نايم 0 رقو متلاىف

 و تل ه6 نيملاء| نم دحا نداهب مكقبسام ف ىناثاا ىف ماهفتسالا ىلع اوهحاو ماهفتسالا

 1 2 7 3 7 اوهدقاىّت> سوفتلادنع تعا عايطلا ل ناك ثحنماهتش>حافل ررقم

 ةلمفلا كاتةشحافل ةررقم | مف دوبصتنالءاببتالا نال انم وم ناك هئاف ديحتوتلا لص اىناضرلا حاول لا
 ةشحاذ تناك لاقالئاق ن اك | نع ا ىبر ىف مأ ثيح ى لا# ىبد ىلا ر جاهم ىف ا زف ميهاربا مي « لاقو را
 ا( اادحأ نال لف ةراس هنأسماو طول هعمو مشل اىلا رجاه مث نارحرىلا ةفوكلا داوسنه ىهو ىنوك
 ركذزنيمل اولاقاهيلع مدق ل ا ماا را دل كرت و ىلاعت هللا رخاش نم لاا وذ ,
 75 ١ يهاربايتقدص ْ ل تاكيال م 3 ززءااوه هنا © ةنس نيعيسو سج نباوهو 0
 ا سقالئهانا هلانبعوووف ل داوت# ىنحل اصياعالا ىنسأيال ىذلا 6 ميكا »ىئادعأ نم 8
 جر وورةعاطكلاءجار | ا لا 0 8 باتكلاو هاا ا بوقعيو ق*“ا
 هنا) نيطسلفىلانارحنم ا لها لك ن0 6 د 5 ءانيآو 7 0 مها

 0 اي رومملا ها هلوق# ىو 7 *ه سابع نءالاق نيلئاصا| رعد ف ىإ # نيكاص علان ةرخفألا 1 ل
 أ ةمالسرل 1 لادا ظ مكقبسام لف 0 ةقاتلاب نوثأت 0 لذ ا .الوأو اف لجوزع

 ةو.ئااب 2 1010 : اتكلازوةو نددت 5 ذى اناعجو) دلولادأو (بوقءيو) ادلو ( قحعا ) مهاربال

 سيطلادل ولاو نسحلا ءانئلاو 5و 1 هاب 5 57 ا 8 0 را انآ و 0 0 الارق ناكوسم .طلادلولاوتاتكلاو ٍ

 زون ان مكاهموقل لاقذا)هموةىلااطول !انلسو 1 كك ةنخلاىفنيلسر ل نأ 2 م صلا٠ نأ 6 آلاف هناو)امثدلا ىف

 نيملا ها نمدحأ مكلبق ل ل مل لو , (ن 'نيملاو 1 نمدحأن م م كقسام) ةطاوالا(ةشحافلا



ِ 
 © ( كلاذقنا ) اه ه 0 نيح ( رانلانم هللا ءاجناذ ) دقبر < ىلع اوقفتاف 'نيلئاغلا مكحىف اعيج اوناكف نيضار

 كاذو رانااىف مهاربا قلم ذب رادنااب مويلا كلذىف مفتنمل هءاىور ( نونمؤي موقل تايآل ) انلمفوهءاولعف

 ةدوم صف>وّدز 0 4 قب 10 .لا ىف كتيب ةدوه اناث وأ هللانو ود متذعاامعا )دموقا مب .هاربا ) لاكو اهرح تاه

 ىلع اكمل ى ريداو قوع مثلا مكتيب : ةدود ىلعو ىرمعب و 5 5 مكي ةدود فاخو يو داجو ىاشو قدم كش

 3 بهذم ىلع سانا قفشاك اهلع ركقاشتا او اهمدا ع ىلع مكعاقجال اًولصوتتو م 7 اوداوتتل ىأ ليلعتلا ىلع نيهحو

  هاوه هدفا دنا مك 5 5 7-1 الوعفم 1 ناو 3 نورا زجل م مما بكس كاخزو ف

 رانااىف 0 6 © را ند هللا داحلاو 2 ا لكنا نؤتابلا ٠ هنىخر دمه لق ل 'انوال 00 1ئى امو : 1 اولا مذا ىئاةفاك

 96 7 اهدا [فاشلا ند « تايآ آل ةفاهنم هباحلا 0 كلذؤنا 3 امالسوا درب هياع اهاعح' ناب اهتم هللا ءاحتاذ ل للعم + ةدوحلابسب 1 , دقت ىلع ركندب ةدوملا بيس
 موقل إف اهناكم ضور رءاشأ و ريسينامز ف اهمذع 0 اهداجاو رانلا ىذا هلؤح ىه _ 1

 - . ع «) ةدودوم ا من ةدوم

 هللان ود ند مدع اعالةو 8 2 اهو ىلداتلاو اهن:عص معا نوعفتنملا مهنال 3 نونئمؤي

 ع 0553 اهتدايع ىلةركءاقج ال اواصاوتنو مكيباوداوتنا ىا  ايندلاة ويا ىف مكتيب ةدوهاناثوا تماس ب عد واط ل الاثم و دل 1

 5 5206 1 .أرال]* وعل

 فادضم ريدقش ىباثلا لوعفملا وه ةدود 50 زوجيو فودع مدخلا ىلوعقم ىل داو اداد اهلل لود دو

 مفرلا ىفو هللا ب 5 ع
 ركبوناو صاعنءاو مئاناهأ رق 00 5 ةدوأا بيسانانوا متدخناىا ةدودوملاب اهليوأتوأ قودلا ردعل ممول

 50 نوكي نأ ناهحو

 نوكي ناو ةلودوم امو
 0 فوذح ًادتمربخ

 راثوالان لاو ومكتب ةدوم

 ةعوفرم ساورو قاسكلاو 9 وريث نباو ق.-ام دحولاو مكنيب ةيصان ةنونم

 وا ةفص ةلاو ركب ةدو:ببسوا ةدودو» ىه ىا فوذحم أدتبءريخ اهناىلع ةفاضم |

 ا كلا وهو قوذع فانلاوةلوضوءؤأ ةيردصفاما
 ةدوداكا ىرقو مك كثب عاق د 3 *“ىرقاك مكنيي رحب 0 ةلوا م هكعوذ وضح تكرق و

 ةدودؤع | كل
 را 000- ءىك 7 ع نعالتلاو ركانتلا موةيىا# أضمب 1 نا لص ع محل ةع عمتأ| موب 6 0 5 هودو ىأ 07 5 3-06
 أ ان 2 مه.لع نونوكيو ووك زي.طا 20 ل نا 0 نيبو و مكتيوا مكسب فاض |نموّةدود بيسوأ

 اع“«ا مكسب لمح ةدوملا

 مكسب ةداهش هلو قك اذ رظال

 هانا وه هي طولهل نم[ انو اه 0-0 هن رمدأت نم م انأا مكيوأ اهم و
 كلامو ران

 2 2 : 5 ِء 8 " 1 200
 ا ىأ# رانلا نم هللإ هاحاذ # هوةر>وأ 5 واتقا عامل اسوا لو لقو ضعيبل م,مهجدعل 8

 7 3 1 1 ١ فبصئو ةدوم نوب نمو
 تاي اال كلذ نا عار راش دح | مفي ) مولا كلذن اللد امالسوادرب هيلع اهلعح ناب 53-8 ١

 موب مث ( فراقلا ىلهف مكس

 (ضعءب مكضعب رفكيةهقلا

 امدياع نه مانصالاأ ريد

 مب موق ةمايقلا موب
 عابالا نلف نعذلتلا

 ( رانلا ؟اوأمو ) ةداقلا
 )» وهو ْز مالسلا 7 لع مخ نا (هلن 950 9 ةعأ نيربدأن ند م عياتلا ودوعنملاو دياعلا ىوأم أ

 هقرحت مل رانلا ىأر نيحدلن مآ نم لوأ ود مويه رباخ أ نءاوه(طوا )

 ودم متذذتأ ا 3 هم هموقل مهازبا ىعل 3 لاقو 2 نوددصإ »4 نونمؤي موقل

 / هانم» لاقو ةرخآلا ف عفنتالو عطقنت مثىأ © ايندلا ةورلا ىف مكتيبةدوم اناثوأ هللا
 | :كضعب ريكي ةتاعب وو ايدلاق اهلع نولصاوتتو اهتدابع ىلع نوداوتت مكنا

 0 عابتالا نم ا مدد أع نم تاو ه6 اضعب مكضعب 30 |

 نم م كامو 2 اعج نيدويعملاو. نيدباعلا ىنعي ه6 رانلا ك اوأءو 8 ةداقلا عابنالا
 هنا نعم ىأ 0 هس أ دو اوس » ةاقعرل ريعلام ىأ * نيرصان .

 | اسو هيلع هللاىيصدمت ( نونمٌئيموقل) تاربعا (تاب ه١ مههارب موقت .انلعفاع ف ( كلذ ىف نا)املاس (رانلا نمهتلاءاتان)

 تال (اندلا وبلا مكن )ةلص ( ةدود) | راخأ (اناثو املا نو . نم) متديع (متدحااحا هفوقل .مهأ ربا ( (لاقو و) ن ل رقلاو

 دوبعملاودباعلا ىنمي ( رانلا)كريصم ( عاوأهواضعب ركض» نعليو 7 نمد نم ركض ربت ( ضب ا ةيقلاموبمت)
 ظ طواةللاقف (طولهل نم ان) ا نم ننام س(نيرشافم و)



 هللا فك لاش ناس ايقلاو كلذكت سيل ىلو الا و هلثمءا هناي ءاقناة ردك دا نارع دو>ولاىلامدعلان "م م4

 ءاشنأ ةداعالا ناب مي اع محا هللان ىف هناي“ ادبالاق 3م !فةداعالاىف ؟ عثو 0 مالكلا ن نالةرخ لا اعدل ىنإ مقلخلا

 شن ىذلاوه 0 ا عر 2 كلذ مْ لاق هاكفة داعالا هز .تعيال نأ ل اذافء اددالا لدم

 نالدطاب(« ءاشي نم بدعي 0( رداق ) ردق ا ( 0 5 زر. ىنءملااذه ىلعهسنتللفةرخ طا لا

 1 هاسدحو قلخلا ءاووسإ 4 ت وكيت لو ِ وأ ١ ةعانقلاو ا ١١ 0 صدرحلاب وأ ةيادهلاب( ءاشي نم جحربو)

 لايقالابو هللا نع ضا ىعالاب
 ةمزالعو عدبلاةمبانوأديلعأ حاصف 0 نه جار 0 5 2 نان 1 0 هنافعاسالا

 ) 0012 هبآو ١ :.إ | دوصقلاو ىلعةلالدال هيلعراصتقالا ساقلاو دب ىقهراعجا دعب ديم هعاشإ عم هللا مسأب

 ا زوج ووو اهنال ةداعالا لعةردقلاب هلك نا نيش ءادبالا ىلعةردقلا,فرع نمهناو ةداعالا نامن

 0 ا كي ردق ل ىلع هللانا# ةقآ راك ةءاشنلا ”ىرقوصام فطءلاىف مالكلاو نوها |[

 ا >ره نا هنوتوفنال || ىرخالا ةأشنلا ىلعردقيف ءاوسىلع تانكمملا لكىلا هتاذتيسنو هتاذاهتردق نال ||
 00 هبلاو #9 هتجر# ءاشب نم مرو ا 8 ىلوالا ةأشنلا ىلع ردقاك

 (ءاهسلاىف الو : ةوهسفلا (| ىفالو ضرالاف # رككاردا نع مكبر # نب زدت متئاام ول نودرت * نوباقت ا[

 د اهنم عسشأ ىهىتلا نصمتلاو اهيواتهم ىف طوبلاوأ 1 3 0 متررفنا # ءاعسلا

 0 0 نابس لوثكاعلا نتا رول ةةبهاذل عالقلاوأ ءاملاف

0 
 ضرالانم رهظي ءالب نع مكسر © ريصنالو كون“ هللا نود نم 0 3

 وا هتيادحو لئثالدب  هللاتإب؟ اورغك نيذلاو وه كت دع ةعقديو ءاععلانم لزتيوا |

 ةمايقلامونا ينهن ” وسمي ىا ىور ند ماوس كح واو ثعبلاب 1 وف هب 0ك أ

 مها كئاواو ف ءازملاو ثعبلا راكتال ايندلا قاودياوأ ةغااملاو قةيغال ىذاملا هلع رد

 0 مكاو ادعن

 ىلع هلبال دب ) اح 1

 هناز 3 وهم ةكودتنئادحو

 ناو كنئلوأ كد ؛اتاو )

 كما وأو ) 2 ( نجر
 ناكا 4 5 ملأ ب تاذع مهل

 هنا ىلع عقرلاب ”ىرق هه مهاربا موق 6# هموق باوح ناكاف 3 0 مهرفكب ملا | أ

6 : 0 / . 0 
 نكل مهضعل لوق كلذ ناكو 2 ءوقرحوأ هولتقا اولاقناالا 00 ربخلاو مسالاهنأ |

 "ا ١ لكىلع هللا ناوظاينا' توملادعباد.ءم مهؤاشن اديلع رذعتنال كاذك اديه مهثادحاةيلع |

 ميهارباموق(هموق باوج هل 1
 الا ) ناعب الا ىلا هاعد 08 7 ءاشي ند محروم دل :مالدع هو ءا اشي ن نيا ا ه4 ربدف ىش

 ١ لاَ نأ 3 ءائوسل اقالو ضصرالاىف نيز :ح . متأامو و ه© نودرىا 3 نوبلشهما١و 0 الضفن ١ هواتقا 1

 اا لل شعب لاق لعأإلو سل ضرالا لهأ هزعنال هنا ىندملاو زجتع ءاعسلاىف نمالو هانعم لبق ْ

 نوقابلا ناكو مهل دحاو نه هللا نود نم م كلامو 0 اهو متتكو ولىأ ءاعسلا ىفالو هلو# 9 ءايسلا 5 ءائسلا|
 6 ١

 1 هللانا) اورفك نيذلاو 99 ىباذع ن 0 ىأ * ريصن الو 8 ىنم مكمنع ىأ 6 ىلو
 0 ل عة 5

 ظرالأ فطلاو قلل ْ ىدإ ف ىجرنه» اوشفن كئلوأ 0 ثلا[ 4 هناقاو 2 نأ رقلاب ىندإ ص هلاك ان ١

 ميهارب ,.اةصق لادا مثدكم لهأر اتا الا ,خآ اذهف#ك م لأ باذع مها كئلوأو» ةنجلا ا

 كلذلاق 3 0 0 وا واق نأألا موررلا وج ن 1. 1 ة !اعت لاف ا ١ هلع ١

 نه تدك ريدق )ةامحلاو ا

 ىلع ءاشي نم تيع م

 امو ) م لا اعابمأ 5 مف توأم ادعي نوءحرت(ن ا هلاو ]هج ريف ناع الا ىلع ءاشب ع ا د 1 هندعف رفكلا

 ءاىسلا 0 نم و 0 امسلاىف الو ) ص زءاونا(لصر هلا هللاب ادع نمنيتن اش ( نب رعع) ةكملعأو ( متأ

 ( هللا تاي اياورفذ ؟نيذلاو ) هل هلل ١ بادعن 0 1 كلويسنالو 1و )مكفنب بيرق 00 م هللا ب تادعم (هللازودنممكلامو)

 هذه لعأ (كنا و1 تول ذكاش.... باو رفكر(هئاقل و)رافكل ارئاس وىراصنلاو د 00 نا رقلاو إ-وهناعهللا لص دمعت

 مها كئاوأو)دتن جنم عامجاو برس“ :لاو لك الاةيِللا ىف قوكي نأ ىراصتلاردوسلا مو ينحت له ( حر دا ) ةفصلا
 رانلإب(هوقر كر هولتقا اولاق نأ الا) ىلاءتهتلا ىلا مهاعدث يح مهارباموق باو> نكي مل( ههوق باوج ناك اف )ميجو(مباأ |باذع



 سيردأو ك ثيشم ود هلق مثالاب دارملاو ةموقلمالس | هيلع مال ةل-ح ند و3 ةلمح هم وق ا ناكاف هلوق

 ةصقلوأ نيب شيرق نأشو !سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ شيف ةضرتعم تعقو تانآ نوكتناو مهريعو حونو
 هللادالب ريخ مئاق ديزوةكم لوشالف هيف هي هو اع لاصتان م اهادبال ةيضار رعالا للا تاقنازاهرخآو مهاربا

 اا 3 0 2

 1 ناو مسو هلع هللا ىل ص هللال وسر ع سدقتتال كك نال" م ذأ بلا ةيلع مهاربا ةصقدار 4 نا هناسو منا

 ١ هلوش ضرتعاف نانوالا ممدابعو 4 هو5 د رس نع كد ىل-_تاام 0 ناك مالأس 1| هدأ لءمهاربا ءابأ 5 دة 0

 53 بذكَذدقف هلو نالاهبب ةهال أكو ههوق همهار 2 بدك د قف 7 ا رشعماي م مكنا ىءد ىل راع وبدكت ناو

 ديحوتلاب ةقطان اكيوكل اهعبا ون ند أهدعب تاب ا لصتم ضارتعاىرئاكوهو مهارب " ةمالهلوان ن مل ال مكلبق نه

 ةناطلسو ىلاعت هللا ةردقةفصو ع ١٠ 1 هدعاوق نيهونو ) نا نلا 7 ةلربشلا مد هو 59

 0 هاهو هس داو

 ءاتلابو ( اورب ملوأ )
 001 راو يعشن اص ىئاان أش ركلياضا رتعان 5 را نا هموق باوح ا

 | ةيلسملا اهفاسمنا ث.ح نم هتصق قرط نيب طسوت مه ءيلص ءوس ىلع دمع ولاو م1 م

 ا كاسم نم ه:ىنمامومنا ونغم ناكمللا ل اح هاي نايدتع سدقنت ١١و مالسلاوت ذلصلا هيلعلوسر للا
 آ

 ١ ةردغإ انللا عدس ا
 # قلطا هللا "ىدس فك اوزيل و وأظدموت ىثميعارب | لاح مهي ةهلاح هيبشتو ,همذكتوموقلا ع ِِ مولا (

 هولعو كذا دق

 سيل ( هديمي مث ) هلوقو
 تسدأو ىدب ىلع فوطعع

 تابنلا نم ةقباسلاةن_كلاىف ناكام لثمةةسلكف ”ىن ناب ةداعالالوأينا زوو وهاعاوهدعةمقاو ةيؤرلا
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 كحال | ركحم اذهو هباوث هلىأ ١ دهام اعاف دهاح نمو 1 0 2غ اذه و هنأ وب همقتا دهامد اف ده 03

 نوكيا 10 ءادعالا ىلع 0 هيجل قودعو اذا 0 كلانا ناد 0 قتال

 00 0 25 ناكاذا هنالف 7 0 0

 ا

 ناقكلاو هسواسو عقد

 ( هسفنل دهاحت اعاف)

 00 3 : 1 د

 (نيملاعلا نع ىنغا هللانا)

 ع و ممدايعو ا - مهتعاط نءو

 . 0 1 1 2 اكل ةجكر شل ااعا
 ما و ى 6 كح أ ءاح رلا بد>وب اذه 3 هع ةءادخكسال هيلع ل هدنسع نعد ل اةفاح | عك هدي هجحر ئمو صارو
 اواعو اونمآ ئذلاو )

 ا ٍ تاحلاصلا
0 

1 
 ةهْنلع 0 داع مكلعأو هلق نيملاعلان ع ]ا نذ اهلل نلف فب وخ لاامأو

 اا ادع :
 ا ىا 00 مه اكس منع ةفكشل تانظاقفلا اولعو اونمآ نيذلا و 2 مهذع هناتنتسال ا ىأ(

 انكم مما

 03 اهتلط رفا ان (اوح ريناك نم م )كلذ مهسفن النو ءظون نوضعام نسحب (فاوخل 2 ا(ان وقيس سن ا

 مهيصياع (مياعلا) ردي موي نير فل االكة لاقل (عيم“لاوهو) ناكل( ال) تزل ب هلا( نلألكا 7 وملادعب ثعبلا(هتلاءاقل)

 نعىنما هللانا) باوثلا كلذ هلف(هسفنل دهان اعاذ) ردن مون هللا لدس ىف(دهاح نمو )لاف اورخمئااء هيبحاصو ىلعىلزنمث

 ) م ايس مهلعن رفكتل )ممر نيب ومياه تاءاطل(تاححاصل!اواعو) ءابحاصو لع( ونمآ نيذلاو 1 نيملاغلا ذا ء (نيملاعلا



| 

 ا '

 رئانسو ءادعالاةدهاعو ناط والا قرافم نه. تندلكتل ادن دكني نامممالاةنستفلا و يوت ماهفتساوهو ماللا لبق رقتسفو
 مهدكو مهاذأىل اع رافكلاّةرا ر ل الا سفن الا ق ثا مصملاعاوب و طمتلاورتفلابو تاوهشلا ر 0 و ةقانقلا تاءاطلا

 ناكو ساي نس راكع قو أ نيكرسشللاى 2 1 !وعز ز>دقإسو هيلع هللا ىلص هللا ل ]وسر ناوج ان هسا تلزئ انا ى :

 نوتشا الدوا ب_سحاب ؟ ١ توبكشلا ة 0 لوس وهو هع 7 -- عيا :ةفدقلو ) هللا بذع

 ا اوه 01 مهاوقلو هدأ 2 ند نينو وه ربعو نام لوا كرتلاو ا مهلوقل | عاوناب ( مهلبقنم نذلا) |

 راشنملا عون نم ميا نئفلا
 ؛ ا ا م4 ياوقأ نين وقم ريع 0 مه-فناوا ا ةالهن عض تيسسح كإوةكك 1
 نيتقرف قرف.ف هسار ىل 2 م ٍ 1
 ١ ت5 اطوو تاوهشلا نغؤرو ةدها او هر ردا ملاك فنلاكت لا قاشع هللا مهنمخ 2 |

 هشدنع كلذ هفرصيام كااقتلااو قفا ا نم صاخازيكيل لاودالاو فالق بئاضملا عاوناو 27 ١

 هلك ما طقم ُظ ا
 0 ال مَ و در ناذ تان دل ىلاوع اه. 1 و صلار اولاثملو هنف 00 م ندلاق ا

 نعءكلذ هقرمصبام ديدحلا . 1 ١

 ) هللا ناعبلف هد

 (او دد نيذلا ناحممالاب

 نيعلو ( نك ءالا ّق

 هلع ىعمو كما 0 ) اييذاكلا

 ملاهف كل ملاعوهو ىل |

 1ع

 تازئاهناىوربادءااىفدواكلا نع صالخلاريغىضتقال صولخ نع ناكناو ناعالا

 ىف لو هللاف تد-عءدقراعف لدقو نيكرسثملاىذانم اوعزدح ةباعتلا نم سانىف

 راهب مون مهسإ ىرضحلا نيراع هامرةنعملاعتهللاىذر باطلا نيرع ىلود م

 البوا بسحابلصتم ( مهلبقنم نيذلااتتفدقاو ) هنأساوءاوناديلع- عزل هلتقق“ |
 هفالخ مقوتبنا ىجشالف اهلك متالاىف ةيراح ةعدقةنس كلذنا ىنملاو نونتش |

 هيزاغ ايلاحاقلعت ناممالاب هلع قلعتءلف## نيبذاكلا نلعيلواوقدص نيذلا هللا ناعيلف يا 0

 لال قكلذلو مهباقعو مهباوت هيطوابو هيف 076 و ناعالا اوقدصنذلا
 دنعا دودحوم هن نأ لزب

 2 0 هع اك هدودحو

 ةمسإ يسيل ووا سانلامهنفرعيلو ىا مالعالا نمنامكو ىرقو» نيزاعلوا نر ا
 0 دى ءملاو ا هنأ '

 اس 1 هك تاأآ ا تلا ٌلواهعل 4 نب ذلا ب س> ما 0 اهداوسو هو>ولا ضاييك ةمايقلا مون اهب نوفرعي ١

 هدا و ميس قدا هجيا 0

 0 نا ل نأ لك لبق 0 ىداصلاو قفانملا نه صاح ني.نل 0 وا لك مهل و من
 204 - ا |

 ندماع اوحرخت اوزداهت ىتح مالسالاب رارقالا 38 لبشال هنا يسو هيلع هللاىلص |
11 

 أ
 ا

 تاقوأ ّق نكن + كيلا ىنلا باد محأ ميل نيك مالل_سالاب اورقادق 39 أوك كا هلأ ده ]زن ْ 1

 ركل # نذ ءالبلاو ءاخرلا |

 نيتاهدللا ل افا نم م لف 5ْنه مهن :ةؤر امكلا ريت 2 ْن 0 3 مهعبتاف ةمدملاىلا

 ىبأن شا عوق ماشه نب ة 0 ةكع اونمآ نيذلا نساث انأاب ار 1 سابع نبا لاقو نيد 5

 ُق ليبدو ىلا ءت هللا ق ب ا ناكر اعولق قو ,هريعو رسال را اولا نيديلو لاوةعسر ا

 هللأ ص ع :لأ لاقف ا نييسملا م كف نعلوأ ناكو ر ,ح ىلو# هللا العنب 1 أ

 ىف ربصصو ءاخرلا ماياىف
 نيقداصلانم وهف ءالدلا مايأ

 اح رلا ءاااق -رط ا ! نك

 نموهفءالدلا مايأ ىف ءزحو 000 : ْ ٠

 ّ كا نب ةاكلا م رح 4م الإ هده م ةنملا كالا يلد نه لأ وهو 0 ءادهشلادء_س تو هيلع ا

 ند م نيذلا ا53 دقاو له ىل امد لاذ ماع مث 5 كل ده هللا لزتاف هن 0 ا

 كي ش كل ارساوم للّحا ولت و نم مونمو راشاملاب رسثن نم مهنف ءامس الا يقع مهل

 0 ءبلو 0 مهلوةىف ى | اوقدص نذلا هللا ٠ نايعغيلف 0 باذعلا ءوس مهد وسب ناكف ا

 نيقدا- سلا هللا ن رهاظملف ديالا قعاو ر اتحالا لق مهم ماع ىل اه: هللاو 0 نيبداتل

 ع ) تالا نولمعي

 انئودقلو ( افا دارتاو

 نيذل 2 .ا(مهلبقن نيذلا 2 لإ 1 «ى "لإ
 هيلع دع بنادصأ ليق نم

 ىووهلاب 3 تنلادعب مال لا
 عشام ل اك اف مةروهظب ةفص ّقلا كل رك ان لو هم وأمم د 12 ىدح نييذاكلا نم

 كرشلاى م تاايسلا ن نولم»ي نيذلا بسح مأ ول ىلاعت هلوق غ مقاو مكاو ا
 0 م وج ب.

 (نيبذاك ذاكلان معمل و)ءرا 10 كرو 1 عد ارا ع ::حاب معا اوةدص نيذلا نع : وهللأىرن ىيل(هللان !ميلف)

 ةعمر ىاَذي ىدشو ةيتعوت ةريغملا نبدي ١ واف ماعم 1 لو 95 0 مث 5 ,ادلا كامناو هدا و ىوملا مماع | ىف نيب دكملا ىنعي

 مراكأ كامتاو ةعدبلاو _
 راض بع دج هج جب كمون 6

 تباطملاد. ع نب 0 00 هيلع هللا لص ىنلا ع تاطم ا ت7 0 رو :عمللا ىذو ,تلاط ف ننال اوزرابنذلا

 رضلاى (تاانسلانوامعب اءدلا) ن 0 أ( تان اللا ضعءب ىلع مهض»ب راش ورد موب ٠



 3ىل دا تالا سلا 0 ١ 2 ناد نوساو ها سو ةكق تاوكحلا را ا

 ٍإ اءااؤامهتدي فوقول ااوهق كلا فالح ن رخااكرح الاىل اع نيميعتلاذ خا و لاتشكا ( نوتفال مهو انمآ اواو نأ

 + ملس ,مرغلا تننظوادب 0 5 نيماضع ل امهةءلعت حدنالو 0 ىلع عطقاا

 ىدح أ املاع ادب : زتدسح لوقا

 اة سر

 سرفلاو ملاع دز كلوق

 نوعكم لعل ادمالك داوح

 نع رايخالا اكحرأ اذاف

 كدنع اا نومضملا كلذ

 نيتللاال نظلا هحو ىلع

/ 

 ةلخلا ىرطغ لع تلخدأ 0 5 0 5 225000

 كلمتي ىتح نابسحلا لعق

 لادلا مالكلاو كضرغ
 هيضتقبىذلا نوعشملا ىلع

 نأ اوكرتينأ انه نابسحلا
 نودتشبال مهوانمآ اولوش

6 

0 > 

9 1 

 ع -

 اوتشحا هر دعت تأ 0

 1 ا | و2لنين وتفم ريع يكرت

 0 لوتسو عسل نينو كف تويكس 0 ْ 0-0 كاتلام اكمدلا

- 4 / 
 | وه انفأ ياوعاو تهوس

 2-0 ري را نر را عل | مجسم قع | 0 2

 ١ 8 5 5 7 2 3 7 5 5 دقق دؤفريغام وري

 كاقمح قل تام_ دش اع ءادحلا جا هو و 1 1 اهي 8 0
 0 ا تدي 1 ماهم عوقو لو حر 20200 ْ ىذلا كرتلا نم هنال كرتلا

 ةلالدلل: لا .نيماضع قاعتاع .نابتنحلا #سانتلابحأ © هل ءءرمضي اعوا أ 0
 . ١ لو نومك ىععإ وه

 عاسلارز 2 هتكرتف» 202

 هلو م اكدسم ك_سامو سد رزاتم نبل وءقم نئصتق كلدلو - يوما ةك يهد قع ]25 اعهدإ ال 1 كم ةدلقما ال ا ا ما 1

 ١ ناو ردع 2 !ويسحاأ اع نأف نونتشالم هو ا 1 ونوه 1 نا اوكرين اوف د .لكشا 2 يأ |

  0تكا ' 0 < | 16 ل1 4-- 1

1 0 
 و5 ىهو توب ءلا ةروس ريسفب جو | داعيا ل

ْ 
 مد 0 دةك اليف ورع وهي نوءاطو :ةناممسلا اكو هنآ ع5 0 نزوتفم ريغ مهكرت لوقت

 ريدشا ىلع :«آ مهلوقل

 1-3 افرح نوتسو ةسمحو ةئثامو قع د 2 0

 4-3 ركل ن علاه بتي :--_ اهلك ىهو 0
 7 : ةيآ نوعبسو عبسأ منا ةيكم
 -|أ < ها ايس
 ةلطنوتاع وةئامعيساهالكو

- 
 | رعب ىأ 3 اوكرتين 1 8 سانا ١ نظأأ 6# س نإاكدك املا  لحو نعهاوق ع ْ

١ 
 5

 أ
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 ع ع

 ظ ةانوكال ءأ * نونتشبال مهو انمآ اولوشب 9 نأب ى ءا# نإ يه ءالحاو راخال ]| 070075-- عدو
 موه هع 1 1 2 ةاموفالا ةعبر امتورحو

 ومأ) ملعا هلل نأ لوش ( ملا ز ىلاعت هلو ىف ساب رم أدع 8 ,عمدانءابو ِ ميحرلان < رلاهنلامسب 0 بتتا نوع راوذسجو
5 2 

 1 / 0 وكري نأ) عتوهياعدلا لسان ناعما نبأ( .سانلا بسحأ ملي نعنيذلاانتفدقا .هلوقب دي مفأ م ةلاقو
 ءدتلا] ىوهلاب نولي ال (نونتشال مهوز) نأ رةلاوءالسلاةملع دمع(: مآ ) واود ناي(اولوش نأ سو ةلعدتلا لصد



 0 0 ناقل دس 0 7

 ااعالا ءالعل ايعأ مذ مالسالا اشم يشل ل ليوان راسا ليزتلاراونأب عملا نوالا
 تي فقاكر 00 هلا نات كي را

 0 درحوو هرهدذدب رةبدالاو 8 ةغالا لهأ ءامأد برعلاومجتلا رايد

 ةنس قوملا ىفاشلا ىواضيبلا رع ن.' هللا ذبع ديعس ىبأ نيدلا رصان

 .ةعرضروو جودا قا 157 ) لتقو (مه)

 1 ةمالا ةودق ةمالعلا مامالا فيلأت ليزنتلا ناعم ىف ليوأتلا تايلب يللا
 0 نب د ن.ىلع نيدلا ءالع ةنسلا يو ةميرشلا رضا" ةعالاو 1

 هفيلأت نم غرف نزاكلاب فورعملا ىنفاشلا ىفوصلا ىدادغلا
 نيمآ هتجرب هللا هدمت (7؟0) ةنس

 نب دجا نب هتلادبع تاكربلا ىبأ ةمالعلا ليلَخا مامالا فلأت ليوأتلا قئاقحو
 ناوضرلاو ةجرلا تئاحب هيلع 062 ١ هيام قوتملا ى طا قسنلا دويل

 ىدابأ زوربفلا بوقعإ ني رهاط ىنال سابع نبا ريسفت نه سايقملاريوثت 3 :

 (411/) ةنس ىفوتملا ىفاشلا

 هي

 ةرصاعلا ةعابطلارادب ححصملا ىراص> هرقلا لع نان تعفردحا هللاىلا لوا

 ليوأتلا بابلو ةفححصلاقوفليزتلا راونا تعضوو ةعابصلا هذه قاشمللع هللا هلاك 0
 قوفليزنللا كرادم تعضو كلذكو لودجم امهنبب الوصفم اهتحم

 لودجم امهنيبالوصفم هتحن سايقملاريونتو شماهلا

 مك لوالا ا ج

 ةيصاعلا ةعبطملاب
 ا ١تااقا هتف
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